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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45000000-7
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania Budowa
czatowni nad Jeziorem Suchym w ramach programu pn. ,,Obszary Natura
2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej
’’ realizowanego podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-000042/16 na działce: 553/1 obręb 19 Moczydło, Jednostka ewidencyjna 321001_5
Barlinek.
Roboty należy wykonywać zgodnie z wykonanym projektem budowlanym.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót budowlanych, które będą wykonywane w
Leśnictwie Czarnolas na działce nr ewid. 274/1 obręb 16 Okunie, Jednostka
ewidencyjna 321001_5 Barlinek.
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- wykonanie stóp fundamentowych pod słupy nośne wiaty i stelaża tablicy
informacyjnej;
- impregnacja drewna impregnatami przeciwgrzybicznymi i p-poż;
- montaż elementów drewnianych konstrukcji wieży wiaty i stelaża tablicy;
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Przewiduje się wykorzystanie zgodnie technologią użytkowania rusztowań
roboczych.
Rusztowania należy wykonać zgodnie z Polską Normą i przed przystąpieniem do
prac montażowych powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru, ich odbiór
należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
Całość podlega odbiorowi wg następujących Norm
- PN-78/M-47900/00do 02
- BN-70/9082-01
- BN-72/9083-06
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- BN-72/9083-08
- BN-72/9083-09
-PN-H-93419:1997,
-PN-EN 10056-1:2000
-PN-EN 10219-1:2000.
1.4. Informacje o terenie budowy:
Przy wykonywaniu montażu konstrukcji należy zapewnić taką organizację robót
budowlanych aby:
- wszelkie roboty były wykonywane w sposób nie stwarzający zagrożenia dla
bezpieczeństwa
osób znajdujących się w pobliżu obiektu
- zabezpieczyć interesy osób trzecich w zakresie BHP,
- ochronić własność Inwestora,
- ochronić środowisko,
- zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa pracy,
- zapewnić zaplecze dla potrzeb wykonawcy,
- zapewnić właściwe warunki dotyczące organizacji ruchu: ruch pracowników i
środków transportu nie
może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki,
- wszystkie informacje szczegółowe zawarto w „Wymaganiach ogólnych”
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych
Roboty ciesielskie- konstrukcje drewniane CPV 45422000-1
1.6. Określenia podstawowe
Występują pojęcia i określenia zdefiniowane w niniejszej SST „ Wymagania
ogólne” oraz zgodnie
z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi PN oraz innymi ustawami i
rozporządzeniami związanymi
z ustawą Prawo budowlane.
1.7. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z
dokumentacją projektową , Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora
nadzoru. Do obowiązków wykonawcy robót należy przed przystąpieniem do robót
opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób
wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
1.7.1. Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy robót
1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz
być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa
2. Kierownik robót musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie i być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa
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3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami .
1.8. Teren budowy
1.8.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w
umowie terminie przekazania terenu budowy:
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik
budowy, kierownika robót)
- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko,
imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr
dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany)
- program zapewnienia jakości robót
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową
wraz z projektem budowlanym obiektu.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor zobowiązany jest:
- przekazać dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnym,
- poinformować o terminie rozpoczęcia robót Powiatowego Inspektora nadzoru
Budowlanego ,
1.8.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilościach określonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu
budowy.
Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie i
wliczony jest w wynagrodzenie wykonawcy.
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
1.9.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w
jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń,
materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Jeśli niedotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne
to w całości obciążą one Wykonawcę.
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1.9.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem,
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub
publicznej to
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed
powstaniem uszkodzenia.
1.9.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, będzie
unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania,
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie.
Sprzęt nie może powodować
zniszczeń otoczenia obiektu oraz środowiska naturalnego. Opłaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań
w czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę.
1.9.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą
miały świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska,
to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
1.9.5 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz przy maszynach i
pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą przewożone i składowane w
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
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trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielem inwestora.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany
przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu placu budowy
i materiałów niebezpiecznych.
1.9.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących
BHP.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie kosztorysowej.
2. MATERIAŁY
Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją
muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których
wydano:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną ( dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia
1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie
na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U 55 poz.362 lub wyrobów, dla których
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, z którym dokonywana jest ocena
zgodności). Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych
do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą
posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność
wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami.
Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie
z warunkami określonymi w DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz
DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.
2.1. Akceptowanie użytych materiałów
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Co najmniej na 4 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania ST w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych
widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału, w celu
zachowania tych samych właściwości w czasie całego procesu eksploatacji.
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z tym, że roboty zostaną
nieprzyjęte i niezapłacone.
2.3 Inspekcja wytwórni
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami SST.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione:
- współpracę i pomoc Wykonawcy
- wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się
proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
żeby w sposób skuteczny
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
2.5. Wariantowe zastosowanie materiałów
1. Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w
wykonywanych robotach
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Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody
inspektora nadzoru.
2. Wszelkie nazwy własne materiałów (nazwy producentów) użyte w niniejszej
specyfikacji należy rozumieć jak materiały o parametrach identycznych lub nie
gorszych niż wymienionych producentów.
Zlecający nie zamierza sugerować doboru materiałów ani nie preferuje żadnego z
producentów.
Nazwy przyjęte w niniejszym dokumencie mają na celu jednoznaczne określenie
właściwości i cech materiałów.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji archiwalnej i ST.
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien
być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba
i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z projektem i
SST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków technologicznych, nie zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do wykonania robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w
cenie jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu
nie podlegają oddzielnej zapłacie.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów oraz na otoczenie
realizowanego obiektu. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
i na dojazdach na teren budowy, oraz po zakończeniu robót doprowadzi otoczenie
obiektu do stanu pierwotnego.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
archiwalną dokumentacja projektową, wymaganiami
SST, PZJ projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w dokumentacji i nie podane przez
inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.
Rusztowania powinny posiadać odpowiedni atest bezpieczeństwa,
instrukcję montażu i każdorazowo po postawieniu muszą być odebrane
protokołem odbioru przez inspektora nadzoru.
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji
projektowej, innych normach, wytycznych i instrukcjach.
Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla
finalnego zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić obcego
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) Część ogólną opisującą:
– organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
– sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowanie jakością wykonywanych
robót;
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych robót;
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 pomiarowo kontrolne;
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– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów,
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom;
6.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
prowadzenia kontroli robót.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w
SST i normach.
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z umową i dokumentacją
projektową.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na
każde
żądanie Inspektora nadzoru.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez
Wykonawcę w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez
Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.
6.5 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych i informacji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem
,2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji
Technicznej.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi
nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na każde żądanie.
7. DOKUMENTY BUDOWY
7.1 Dziennik budowy ( w przypadku posiadania decyzji pozwolenia na
budowę )
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.
W związku z prowadzeniem robót remontowych na wysokości, należy prowadzić
również dziennik budowy w celu kontroli kolejności prac i możliwości odtworzenia
przebiegu montażu przy sprawach spornych w okresie gwarancji.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie
- datę przyjęcia placu budowy
- datę rozpoczęcia robót
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je prowadził,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
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- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
7.2 Księga obmiaru robót w przypadku zawarcia umowy rozliczanej
kosztorysem powykonawczym.
Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru
robót odpowiedzialny jest Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument
pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania
każdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary wykonanych
robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
- numerem kolejnym karty,
- podstawą wyceny i opisem robót,
- ilość przedmiarową robót,
- datą obmiaru,
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. Ogólnej
Specyfikacji Technicznej,
- ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po
wykonaniu robót, przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu
rozrachunkowego wynikającego z umowy.
Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie
wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.
7.3 Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki badań Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.
7.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
- protokół przekazania placu budowy,
- inwentaryzacje powykonawcze
- harmonogram prac
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokóły odbioru robót,
- protokóły z narad i ustaleń,
- korespondencja na budowie,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom,
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- warunki gwarancji na wykonane roboty.
7.5 Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę, w miejscu
uzgodnionym z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru, odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora i Inwestora i przedstawione do wglądu na
ich życzenie.
8. OBMIAR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót w przypadku zawarcia umowy nie
ryczałtowej
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z
projektem realizacyjno-wykonawczym
i SST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora Nadzoru najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą
do
umownych terminów płatności.
8.2 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.
8.3 Wykonywanie obmiaru robót
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
- podstawę wyceny i opis robót
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego)
- datę obmiaru
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu,
wykonanie szkicu pomocniczego
- obmiarem robót z podaniem składowych obmiary w kolejności: długość x
szerokość x głębokość x
wysokość x ilość = wynik obmiaru
- ilością robót wykonanych od początku budowy
- dane osoby sporządzającej obmiar
8.4 Procentowe zaawansowanie robót budowlanych.
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W przypadku umowy ryczałtowej obmiary zostaną zastąpione procentowym
zaawansowaniem robót budowlanych określonym na podstawie
harmonogramu rzeczowo – finansowego robót oraz umowy.
9. ODBIÓR ROBÓT
9.1 Rodzaje odbiorów
Roboty montażowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez
Inspektora:
- odbiorowi robót zanikających
- odbiorowi częściowemu, elementów robót
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu
9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
9.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
9.4 Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót 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
Inspektora nadzoru i Inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi
potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. W
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej
komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed
upływem terminu
określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją powykonawczą i ST. W
toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w
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zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na użytkowanie,
eksploatację obiektu i bezpieczeństwo
osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.
9.5 Odbiór pogwarancyjny
Obiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie
dokonany na podstawie dokładnego przeglądu technicznego obiektu z
uwzględnieniem zasad okresowego przeglądu obiektu oraz zasad opisanych w
punkcie 9.4.
9.6 Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny
zawierający:
- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- Dziennik budowy – oryginał i kopię
- Obmiar robót - w przypadku umowy nie ryczałtowej,
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową)
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- Protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
- Warunki udzielonej gwarancji.
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy według 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 komisję roboty poprawkowe usterek i niedoróbek lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i
zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez
komisję.
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustaloną
dla danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez
Wykonawcę, a przyjętą przez Inwestora w umowie lub cena ryczałtowa za
wykonany przedmiot zamówienia, której podstawą płatności jest wartość podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie i ofercie.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone w SST i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa lub
wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmuje:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na
plac budowy i w powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa
zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza
- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków, które mogą wystąpić w czasie realizacji robót,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem
podatku VAT.
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1 Podstawowe dokumenty odniesienia:
- SIWZ
- umowa na roboty budowlane
- oferta wykonawcy,
- dokumentacja projektowa.
11.2. Dokumenty formalno prawne
11.1. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane(jednolity tekst Dz.U. 2018
Nr poz. 1202 ze zm.)
11.2. – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 1162 ze zm. )
11.3. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
11.4. - Ustawa z dnia 12.12.2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
11.5. – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
11.6. – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie środowiska
11.7. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
11.8. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE
11.9. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.
Nr 47 poz. 401 z późn. zm.)
11.10.- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 169 z 2003
poz. 1650)
11.11. –Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
11.12. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
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tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.2042 )
12. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
12.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (
tom I, II, III, V) Arkady Warszawa 1989 – 1990
12.2 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; Instytut Techniki
Budowlanej , Warszawa 2003
12.3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji; Centralny Ośrodek
Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
CPV 45262300-4 BETONOWANIE
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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych występujących w
ramach zadania Budowa czatowni nad Jeziorem Suchym w ramach programu
pn. ,,Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej
Puszczy Gorzowskiej ’’ realizowanego podstawie umowy o dofinansowanie nr:
POIS.02.04.00-00-0042/16 na działce: 553/1 obręb 19 Moczydło, Jednostka
ewidencyjna 321001_5 Barlinek.
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
W zakres tych robót wchodzą:
a. wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych – stóp fundamentowych pod
słupy konstrukcji nośnej wiaty i stelaża tablicy informacyjnej,
b. wykonanie betonowych podkładów pod stopy żelbetowe
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w SST
1.4 Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w SST
1.5 Nazwy i kody;
45262300-4 Betonowanie
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie
wcześniej niezdefiniowanych ;
Podstawowe określenia przedstawiono w SST oraz:
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od
minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami
stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej
jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem
betonu.
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę
zewnętrznego.
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.
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Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym.
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia
obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na
miejscu.
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru
ludzi i sprzętu.
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów
betonowych wykonywanych na miejscu.
2 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ
JAKOŚCI.
2.1 Materiały do wykonania betonów
1. Cement portlandzki bez dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002
o klasie min. 32,5
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:
- oznaczenie,
- nazwa wytwórni i miejscowości,
- masa worka z cementem,
- data wysyłki,
- termin trwałości cementu.
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest)
wraz z wynikami badań.
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację
Inspektora nadzoru.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PNEN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami
badań cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w
palcach i nie rozpadających się w wodzie). W przypadku, gdy wyżej wymieniona
kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu.
Miejsca przechowywania cementu pakowanego mogą być następujące:
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezp. z
boków przed opadami),
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
ścianach),
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
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- 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku
przechowywania w składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej
jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy
składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie
ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich
potrzebnych badań i testów i nie zakłócały rytmu budowy.
a. Kruszywo grube
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy:
PN-86/B-06712, PN79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa
wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania
specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru.
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne
obejmujące:
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
(PN-EN 933-4:2001),
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B- 06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.
b. Kruszywo drobne.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm:
PN-79/B-06711, PN- 86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym
obejmującym:
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać
należy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania
składu mieszanki betonowej.
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników
badań pełnych wg PN- 86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego
dotyczącego reaktywności alkaicznej.
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W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.
3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B
32250. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie
wymaga przeprowadzania badań.
Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę
zgodnie z wyżej wymienioną normą.
4. Domieszki do betonów
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN
934-2:2002 i PN-EN 934- 6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i
skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na
zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu
upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym
wiązanie. Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę
Techniczną wydaną przez IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów
mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko Aprobatę
ITB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inspektora nadzoru.
2.2 Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować
mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę
betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). Składniki mieszanki
betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,
PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna się
odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę
lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi
prowadzić nadzór laboratoryjny.
2.3 Deskowania
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami
normy PN-S- 10040:1999, a ponadto:
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D95018, PN-75/D- 96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN
313-2:2001 oraz PNEN 636-3:2001,
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,

23

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy
stosować środki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu
zastosowań.
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.
2.4 Stal zbrojeniowa
Gatunek stali

St0S
St3SX
34G

Średnica
pręta

Granica
plastyczności

Wytrzymałość
na
rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

mm
5,5–40
5,5–40
6–32

MPa
220
240
410

MPa
310-550
370-460
min. 590

%
22
24
16

Zginanie
a – średnica

d – próbki
d = 2a(180)
d = 2a(180)
d = 3a(90)

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać
pęknięć, naderwań i rozwarstwień.
b. Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak
rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów
gładkich,
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy
nominalnej do 25 mm, zaś
0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
c. Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien
zawierać:
- znak wytwórcy,
- średnicę nominalną,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów
zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,
farb lub innych zanieczyszczeń,
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.
d. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
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Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.
e. Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie
oględzin zewnętrznych, - stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor
nadzoru.
2.5 Elementy wystające
a. Kotwy do mocowania słupów - wykonane z prętów o20 ze stali St0S lub St3S z
dospawanym elementem metalowym, warunki wykonania zaokrągleń jak dla stali
zbrojeniowej, warunki magazynowania jak dla stali zbrojeniowej.
b. Marki stalowe – wykonane zgodnie z projektem budowlanym.
c. Wycieraczki do obuwia z obramowaniem – wykonane zgodnie z projektem
d. Skrobaczka do obuwie – wykonane zgodnie z projektem
e. Obramowanie z kątownika wykonane wg projektu, malowane zgodnie z SST B15 farbą chlorokauczukową, kątownik ze stali St3S wg PN-EN 10056-2:1998 , PNEN 10056-1:2000
3 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŚONĄ JAKOŚCIĄ
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy
zachowaniu warunków ogólnych określonych w SST. Wykonawca powinien
dysponować m.in.:
a. do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym działaniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem
legalizacji,
– odpowiednio przeszkoloną obsługą.
b. do wykonania deskowań:
– sprzętem ciesielskim,
– samochodem skrzyniowym,
c. do układania mieszanki betonowej:
– pojemnikami do betonu,
– wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
– wibratorami przyczepnymi,
– zacieraczkami do betonu.
d. do rozbiórki, obróbki i pielęgnacji betonu:
– szlifierkami do betonu
– młotami i młotami pneumatycznymi
– nożycami do cięcia prętów stalowych.
e. do przygotowania zbrojenia:
– nożyce,
– giętarki ,
– prostowarki,
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.
4 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu
warunków ogólnych określonych w SST. Składniki mieszanki betonowej mogą być
przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych robót. Kruszywo i stal przewożone na samochodach ciężarowych
należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Transport mieszanki
betonowej na budowie winien odbywać się w pojemnikach jednych dostosowanych
do transportu betonu.
5 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogólne
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-03264:2002,
PN-B 03264:2002/Ap1:2004, PN-S-10040:1999 , PN-88/B 06250 lub PN-ENV
206-1, PN-63/B-06251. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający wszystkie warunki, w jakich
będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i
żelbetowych, uwzględniając
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan
przeprowadzania badań.
5.2 Zakres wykonania robót
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić
zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora
nadzoru „Dokumentacją technologiczną”.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.2.1 Wykonanie deskowań
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów
deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury
zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S10040:1999.
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z
tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C30. Deski
grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami
uszczelnić
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taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Przy podparciu deskowania
rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu
antyadhezyjnym.
Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut
wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych
przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2 Rusztowania
Rusztowania należy stosować dowolne z zachowaniem zaleceń producenta
rusztowań.
5.2.3 Wykonanie zbrojenia
a. Czystość powierzchni zbrojenia.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone
tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi
aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych
stali ani późniejszej ich korozji.
b. Przygotowanie zbrojenia.
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być
wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg
projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub
łączyć specjalnymi zaciskami.
c. Montaż zbrojenia.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy
podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,
urządzeń wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio
w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się
wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia
prętów oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy
układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
5.2.4 Osadzanie elementów wystających (kotwy , marki, itp. )
Elementy do osadzenia należy oczyścić z rdzy , kurzu i błota. Elementy należy
umieścić w miejscach i w sposób wskazany w projekcie budowlanym. Dla
zachowania właściwej otuliny należy układane elementy podpierać podkładkami
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betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia lub
wiązać do zbrojenia konstrukcyjnego.
5.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowej
a. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
b. Zagęszczenie betonu:
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PNS- 10040:1999, PN-88/B-08250.
c. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z
Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno
być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować
zasadą, ze powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz
warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem
betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub
po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.2.6 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu
betonu
a. Temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż
+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika
Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze
+20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą
ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co
najmniej 15 MPa.
b. Zabezpieczenie podczas opadów
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Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania
na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni świeżego betonu.
c. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej
15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.2.7 Pielęgnacja betonu
a. Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PNS- 10040:1999, PN-88/B-08250
b. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy
PN-88/B-32250.
c. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed
uderzeniami i drganiami.
d. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą
PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.3 Wykonanie podbetonu
a. Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod
względem nośności założonej w projekcie technicznym.
b. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
c. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z
zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakości
Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi
określonymi w SST. Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany
do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione
badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą
Specyfikacją, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych
zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru.
Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu,
który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Ocena poszczególnych
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy
6.2 Zakres kontroli i badań
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6.2.1 Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana
przez Inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S10040:1999
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie polega na:
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed
zastosowaniem,
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
– sprawdzeniu stateczności deskowania,
– sprawdzeniu szczelności deskowania,
– sprawdzeniu czystości deskowania,
– sprawdzeniu powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2 Składniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań
laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą Specyfikacji, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów.
6.2.3 Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
niniejszą Specyfikacją, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i
stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też,
za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi
nadzoru. Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfikacji.
6.2.4 Wykonanie i montaż zbrojenia , osadzenie elementów wystających
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi
odpowiadać wymaganiom określonym w pkt.2 i uzyskać akceptację Inspektora
nadzoru.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy przed betonowaniem. Kontrola
jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
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wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi przed
betonowaniem.
6.2.5 Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą
PN-S 10040:1999 oraz niniejszą Specyfikacją. Zakres sprawdzenia i wymagania
podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.6 Pielęgnacja betonu
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz
niniejszą Specyfikacją.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.7 Kontrola wykończenia powierzchni betonu
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją
projektową, postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfikacji.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.8 Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie polega na:
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,
– sprawdzeniu betoniarki,
– sprawdzeniu sprzętu do przewozu mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej Specyfikacji podlegają odbiorowi, a ocena
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z
zasadami określonymi w SST i umowie z Wykonawcą.
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z SST.
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest:
- m3
– rozebranych i wykonanych konstrukcji
- m2
- podbetonu
- kg lub tona – konstrukcji zbrojenia
- szt. – elementów wystających
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w
naturze.
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w SST i
umowie.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów
pośrednich
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia
statyczne i projektowanie
2. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i
sprężone. Wymagania i badania.
4. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Projektowanie.
5. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
6. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność.
7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku.
8. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
9. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i
stałości objętości.
10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
11. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych.
13. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności
alkaicznej.
14. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu
ziarnowego.
15. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1:
Oznaczenie składu ziarnowego.
Metoda przesiewu.
16. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
17. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4:
Oznaczenie kształtu
ziaren.
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18. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń obcych.
19. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń w postaci gliny.
20. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
pyłów mineralnych.
21. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
22. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie
współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.
23. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
24. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2:
Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
25. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6:
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
26. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania.
27. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne
wymagania i badania.
28. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
29. PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
30. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
31. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.
32. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.
33. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla
sklejki użytkowanej w warunkach zewnętrznych.
34. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
35. PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu -gatunki.
36. PN-89/H-84023/06/A1:1996 Stal do zbrojenia betonu - gatunki.
10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB.

33

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE - KONSTRUKCJE DREWNIANE

CPV 45422000-1
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1. WSTĘP
1.1 1.Wymagania ogólne
Ogólne warunki zostały określone w SST „ Wymagania ogólne”
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i
odbiorem konstrukcji drewnianych, które zostaną wykonane w ramach zadania
Budowa czatowni nad Jeziorem Suchym w ramach programu pn. ,,Obszary
Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy
Gorzowskiej
’’
realizowanego podstawie umowy o dofinansowanie nr:
POIS.02.04.00-00-0042/16 na działce: 553/1 obręb 19 Moczydło, Jednostka
ewidencyjna 321001_5 Barlinek.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, iż
projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
wprowadził do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do
określania ich standardu i jakości.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich czynności umożliwiających i
mających na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w
obiektach.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy
stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja Techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
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biologicznymi i ogniem. Dla robót należy stosować drewno klasy K27 według nast.
norm państwowych:
- PN-821D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-B-031 50:2000/Az I :200 I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST "Wymagania ogólne" pkt 2.
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa
tabela
2.1.2 Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna poprzeczna - 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości
elementów.
L.p.
1
1
2
3
4
5
6

Oznaczenie
2
Zginanie
Rozciąganie wzdłuż włókien
Ściskanie wzdłuż włókien
Ściskanie w poprzek włókien
Ścinanie wzdłuż włókien
Ścinanie w poprzek włókien

L.p.
1
1
2
3

Wady
Klasa drewna K27 Klasa drewna K33
2
3
4
Sęki w strefie marginalnej
do 1/4
1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju
do 1/4
1/4 do 1/3
Skręt włókien od 7% do 10%
do 7%
do 10%

4

5
6
7

8

Klasa drewna K27 Klasa drewna K33
3
4
27
33
00,75
0,75
20
24
7
7
3
3
15
15

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i
zbitki: głębokie
czołowe

1/3

1/2

1/1

1/1

Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szerokość słojów

niedopuszczalna
niedopuszczalna
4 mm

Oblina

dopuszczalna na
długości
dwu krawędzi
zajmująca
do 1/4 szerokości
lubdługości

niedopuszczalna
niedopuszczalna
6 mm
dopuszczalna na
długości
dwu krawędzi
zajmująca
do 1/4 szerokości
lub
długości

Krzywizna podłużna:
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- płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm
10 mm - dla grubości do 75 mm
- boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm
5 mm - dla szerokości> 250 mm
Wichrowatość - 6% szerokości
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosić nie więcej niż: dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
dla konstrukcji chronionej przed zawilgoceniem - 20%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe niż
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości - w szerokości: do +3 mm
lub do -I mm
- w grubości: do + I mm lub do -I mm
- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
- dla łat o grubości do 50 mm:
- w grubości: + I mm i -I mm dla 20% ilości
- w szerokości: +2 mm i -I mm dla 20% ilości
- dla łat o grubości powyżej 50 mm:
- w grubości: +2 mm i -I mm dla 20% ilości
- w szerokości: +2 mm i -I mm dla 20% ilości
- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szer. nie powinny być większe
niż +3 mm i -2 mm.
- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż
+3 mm i -2 mm.
2.2. Łączniki
2.2.1. Gwoździe
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.2.2. Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M 82121
2.2.3. Nakrętki
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 N krętki kwadratowe wg
PN-88/M 82151
2.2.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-820 I O
2.2.5.Wkręty do drewna
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Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-8250 i
wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, wkręty do drewna z
łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami. owadami oraz zabezpieczające przed
działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do
stosowania decyzją nr 2IITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
- Środki do ochrony przed grzybami i owadami
- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.4.1 Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym
podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy
powinny być składowane w pozycji poziomej na
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji.
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza niż 20
cm.
2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych
opakowaniach
w
zamkniętych
pomieszczeniach
magazynowych,
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST "Wymagania
ogólne" pkt 4.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania według punktu
2.4.
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych
pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z
dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" oraz w
projekcie budowlanym.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane
roboty budowlane.
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Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale
środków które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu
geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z
dokumentacją archiwalną. Wszystkie roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora
nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne".
Jednostkami obmiaru są:
- ilość mb i m3 wykonanej konstrukcji
- powierzchnia zaimpregnowana solnymi środkami przeciw grzybowymi w m2
8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 9.
8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o
wykonaniu robót. Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu
określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących
tych robót zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania
ogólne" pkt 10. Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie
7.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1 :200 I - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne
wspólne dla drewna
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okrągłego i tarcicy.
PN-821D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1 :2003 - Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991: 1996 - System oznaczania części złącznych.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I,
część III) Arkady, Warszawa 1990 r.
2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 20018 r. poz. 1202 z
późn. zm.)
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