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1. Część ogólna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie przebudowy konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą pokrycia dachowego boiskolodowiska w OSiR w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania i przedmiot ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót w zakresie przebudowy konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą pokrycia dachowego
boisko-lodowiska w OSiR w Warszawie.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi:
Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami
określonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z założeniami wspólnymi dla
wszystkich działów robót, a także zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W skład
robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie
świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z regułami
sztuki budowlanej.
W ramach dostosowania pomieszczenia przewidziane są następujące roboty:
• Roboty rozbiórkowe i demontażowe
• Roboty żelbetowe i betonowe
• Montaż konstrukcji stalowych (konstrukcja zadaszenia)
Ustala się, że niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zaleceń, które zostaną
narzucone przez Inwestora, jego doradców ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i które będą
niezbędne dla zapewnienia zgodności wykonywanych elementów z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowiązany jest wykonać prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawców poszczególnych urządzeń wyposażenia technologicznego.
Przedsiębiorstwa wykonujące roboty nie mogą wnosić jakichkolwiek reklamacji ani też żądać
jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiałów lub zaistnienia
wszelkich szkód, które wyniknęłyby z powodu błędów w dokumentacji projektowej.
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych w tym rozporządzeń lokalnych,
a w szczególności:
Ochrona Środowiska
Inspekcja Pracy
Bezpieczeństwa i higieny pracy
Przepisy pożarowe

: O.Ś.
: P.I.P.
: BHP
: PPOŻ.
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Kontrole i wymagania dodatkowe:
Wykonawca nie może żądać żadnego zwiększenia ceny z tytułu wykonania wszelkich dodatkowych
czynności lub kontroli, o które poproszą publiczne służby techniczne lub dostawcy mediów.
Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisów i wymogów
technicznych wynikających z lokalizacji i planu miejscowego, warunków technicznych dostawców
mediów, niezależnie od tego czy będą to wymogi dotyczące samych robót, ich odbioru, prób,
dokumentów do dostarczenia przy zakończeniu budowy, czy też czynności kontrolnych w trakcie
wykonywania robót. Koszty te muszą być z góry uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy.
Wszystkie wyniki badań i prób muszą być umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.
1.4 Łączna (ryczałtowa) cena za dostawę robót
Niniejsze szczegółowe warunki techniczne SWT, tabela elementów scalonych (ślepe kosztorysy) oraz
załączone rysunki mogą nie zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów
ani elementów montażowych.
Ustala się, że cena ryczałtowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach
i rzutach pionowych, opisane zarówno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak też w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a także prace uwzględnione lub nieuwzględnione w ofercie
i instrukcjach, lecz również i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia
przedmiotowych robót zgodnie z Regułami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczególnych
elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie i w ofercie, jak również wszelkie
niezbędne prace potrzebne do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, że jego
umiejętności zawodowe pozwolą mu na uzupełnienie tych elementów, które mogłyby zostać pominięte
w poszczególnych częściach dokumentacji.

1.5 Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c. obiekt małej architektury,
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
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urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych,
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu,
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie,
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8,
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową,
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.),
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót,
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę,
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

6

laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz
rodzajów prowadzonych robót,
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy,
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej,
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji,
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych,
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu,
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego,
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane,
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub
„dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji,
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych,
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robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót,
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,
zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność
za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.6.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i część graficzną.
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej podstawie ceny
ryczałtowej niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie mogą być podstawą do ewentualnych
roszczeń lub niewykonania całości zadania.
1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy zwrócić się do
projektanta o wyjaśnienie i podanie prawidłowych rozwiązań.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
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elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną.
1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
wykonawcy.
1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy
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potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.6.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru.
1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.6.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie
postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych.
2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy,
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- projekt technologii i organizacji montażu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2 Zasady kontroli jakości robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5 Raporty z badań
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadają 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 SST.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.8.2 Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych
w kosztorysie lub w ST.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
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e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenie książki obmiarów.
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Książka
obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru robót
dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy i kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza
Inżynier. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub
gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót
będzie prowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie określonym w kontrakcie.
7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów.
Długości i odległości wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej i podawane w (m). Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych nie wymagają tego
inaczej, objętości będą wyliczone w (m2), (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości,
które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. Sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po
przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawców robót. Obmiar robót znikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się
przed ich zakryciem.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbiorów robót
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 7.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
d) protokoły odbiorów częściowych,
e) recepty i ustalenia technologiczne,
f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakości (PZJ),
h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.3 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)
robót”.
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9. ROZLICZENIE ROBÓT
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiaru
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa z pozycji będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określenie dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią;
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;
- wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z
powrotem, montaż i demontaż rusztowań na stanowisku pracy);
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP;
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.);
- koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp i p.poż, usługi obce na rzecz budowy;
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
- wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST 2
Roboty rozbiórkowe i demontażowe
Kod CPV 45111300-1

Temat opracowania:

Przebudowa konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą pokrycia dachowego
boiska – lodowiska OSiR przy ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie
- projekt rozbiórki istniejącej konstrukcji zadasz.

Lokalizacja:

Boisko – lodowisko OSiR
ul. Rokosowska 10
02-348 Warszawa
nr dz. 84, jedn. ewid.: 14606_8.0206.84, obręb: 2-02-06

Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
ul. Nowowiejska 37B, 02-010 Warszawa

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor:

Mgr inż. Ireneusz Górny nr uprawnień 2276/Lb/74
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1. Część ogólna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie przebudowy konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą pokrycia dachowego boiskolodowiska w OSiR w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania i przedmiot ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót w zakresie przebudowy konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą pokrycia dachowego
boisko-lodowiska w OSiR w Warszawie.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót rozbiórkowych i demontażowych:
Projektuje się demontaż następujących elementów:
•
•
•

Istniejąca konstrukcja pokrycia zadaszenia lodowiska – pokrycie membranowe
Istniejąca konstrukcja stalowa zadaszenia lodowiska – lekka konstrukcja samonośna
Warstwa otuliny istniejących ścian żelbetowych

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 1.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
W robotach demontażowych nie przewiduje się zastosowania żadnych materiałów budowlanych do
wbudowania.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych należy stosować:
- narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych,
przecinaków , młotowiertarek, łomy, dłuta
- szpadle
- sprzęt jednoczesnego przemieszczania ładowania gruzu /spycharki, ładowarki/
- transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu
- narzędzia czyszczące: szczotki, wiadra.
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi
pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Materiały i urządzenia
przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane
zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić
od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w
odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Zasady ogólne wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie lub przy użyciu
sprzętu mechanicznego.
5.2 Czynności wstępne
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w
stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujące się w
pasie robót rozbiórkowych i demontażowych, nie przeznaczonych do usunięcia, powinny być przez
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty które mają być zachowane, zostaną
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one odtworzone na jego koszt, w sposób
akceptowany przez Zamawiającego. Należy również wygrodzić strefy bezpieczeństwa, jak i wygrodzić i
oznakować miejsce składowania gruzu.
5.3 Zakres wykonania Robót
5.3.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania.
Roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmują:
•
•
•

Istniejąca konstrukcja pokrycia zadaszenia lodowiska – pokrycie membranowe
Istniejąca konstrukcja stalowa zadaszenia lodowiska – lekka konstrukcja samonośna
Warstwa otuliny istniejących ścian żelbetowych

W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami
budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady składować w kontenerach.
5.3.2 Wywóz i utylizacja odpadów.
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST1 „Warunki ogólne”.
6.2 Kontrola jakości robót wyburzeniowych i demontażowych
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:
- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,
- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz
terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,
- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,
- wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadów z miejsca budowy,
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST1 ”Wymagania ogólne”
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr sześcienny), tona lub sztuka rozbieranego
elementu.
- konstrukcja stalowa – t
- elementy betonowe – m3
- wywóz gruzu – m3
- elementy drewniane – m3
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej
pozycji kosztorysowej.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1 Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST1 „Warunki ogólne”.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
9.1 Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 „Warunki ogólne”
9.2 Płatności
Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST1 „Warunki ogólne”
Cena robót obejmuje :
- prace pomiarowe i pomocnicze
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów
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- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów.
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca
rozbiórki do kontenerów
- załadunek i wyładunek gruzu
- koszt składowania i utylizacji gruzu
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w ST1 ”Wymagania ogólne”.
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ST3
Roboty żelbetowe i betonowe
Kod CPV 45262300-4

Temat opracowania:

Przebudowa konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą pokrycia dachowego
boiska – lodowiska OSiR przy ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie
- projekt rozbiórki istniejącej konstrukcji zadasz.

Lokalizacja:

Boisko – lodowisko OSiR
ul. Rokosowska 10
02-348 Warszawa
nr dz. 84, jedn. ewid.: 14606_8.0206.84, obręb: 2-02-06

Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
ul. Nowowiejska 37B, 02-010 Warszawa

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor:

Mgr inż. Ireneusz Górny nr uprawnień 2276/Lb/74
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1. Część ogólna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie przebudowy konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą pokrycia dachowego boiskolodowiska w OSiR w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania i przedmiot ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót w zakresie przebudowy konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą pokrycia dachowego
boisko-lodowiska w OSiR w Warszawie.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót betonowych i
żelbetowych obiektu. Zakres robót obejmuje wszystkie elementy betonowe i żelbetowe.
W ramach projektu budowlanego planuje się na obiekcie

-

Żelbetowe wieńce na istniejących ścianach konstrukcji parkingu oraz budynku technicznego przy
obiekcie lodowiska

Określenia podstawowe
1.4.1. Konstrukcje betonowe konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.
1.4.2. Konstrukcje żelbetowe konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.
1.4.3. Beton zwykły beton o gęstości powyżej 1,8 kg/drrr1 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek
chemicznych.
1.4.4. Mieszanka betonowa mieszanina
wszystkich składników przed związaniem betonu.
1.4.5. Beton towarowy mieszanka betonowa wykonana i
dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.
1.4.6. Zaczyn cementowy
mieszanina cementu i wody.
1.4.7. Zaprawa mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.8. Klasa betonu
symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po
literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. Beton klasy B30 przy Rt,G = 30 MPa).
1.4.9. Stopień mrozoodporność
symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu;
liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
1.4.10. Stopień wodoszczelności symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość ciśnienia wody
w MPa, działającego na próbki betonowe.
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1.4.11. Klasy ekspozycji symbol literowo-liczbowy (np. xA2) określają zagrożenia oddziaływaniem
środowiska na element konstrukcji wg PN-EN 206-1
1.4.12. w/c wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu
w zaczynie cementowym.
1.4.13. Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.
1.4.14. Rusztowania robocze pomocnicze budowle
służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.
1.4.15. Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów
betonowych wykonywanych na miejscu.
1.4.16. pręty zbrojenia pręty proste lub odcinki walcówki dostarczanej w kręgach oraz druty, przycięte i
ukształtowane odpowiednio do wymagań projektu
1.4.17. siatki zbrojeniowe elementy zbrojenia złożone z prętów podłużnych i
poprzecznych, połączonych za pomocą, zgrzewania
1.4.18. spajanie łączenie prętów ze sobą lub z innymi elementami stalowymi za
pomocą spawania lub zgrzewania
1.4.19. klasa stali określanie własności mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach
żelbetowych, wyrażone literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską (w jednym przypadku uzupełnioną literą N)
PRZYKŁAD -A-III
1.4.20. charakterystyczna granica plastyczności stali zbrojeniowej gwarantowana wyraźna granica
plastyczności stali zbrojeniowej lub gwarantowana wartość naprężenia odpowiadającego odkształceniu trwałemu
stali zbrojeniowej 0,2 %
1.4.21. obliczeniowa granica plastyczności stali zbrojeniowej wartość uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastyczności stali zbrojeniowej przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla
stali zbrojeniowej.
1.4.22. wytrzymałość charakterystyczna stali zbrojeniowej na rozciąganie gwarantowana
wytrzymałość stali zbrojeniowej na rozciąganie, nie większa niż 1,35 charakterystycznej granicy
plastyczności
1.4.23. charakterystyczna granica plastyczności stali sprężającej gwarantowana
wartość naprężenia odpowiadającego odkształceniu trwałemu stali sprężającej 0,1 %
1.4.24. obliczeniowa granica plastyczności stali sprężającej wartość uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastyczności stali sprężającej przez częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla
stali sprężającej.
1.4.25. wytrzymałość charakterystyczna stali sprężającej na rozciąganie gwarantowana wytrzymałość stali
sprężającej na rozciąganie
1.4.26. częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla stali współczynnik uwzględniający możliwość
występowania niższej granicy plastyczności stali niż charakterystyczna granica plastyczności, a także odchyłki
wymiarów przekroju pręta i elementu konstrukcji (nie większe jednak od dopuszczalnych)
Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w ST1.
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Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST1 „Wymagania ogólne".
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 1 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych
D2.

Wymagania szczegółowe dla poszczególnych elementów budynku
-

beton elementów konstrukcyjnych
beton B30,
fundamenty
beton B25
schody
beton B30
strop monolityczny beton B30
stal zbrojeniowa
klasy A-IIIN ,Rb500W, A-0(St0S-b)

-

szacht windowy

beton B37

Składniki mieszanki betonowej
2.3.1. CEMENT
Należy stosować cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, który musi odpowiadać PRPN-B-19-701 lub
PRPN-B-19-705
-

-

-

Rodzaje cementu. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych:
- klasa 32,5 - do betonu klasy B25,
- klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej,
- klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej.
Wymagania dotyczące składu cementu. Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm
PN-EN 1971:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunków technicznych D2.
Oznakowanie opakowania. 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.
Świadectwo jakości cementu. Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości
(atest) wraz z wynikami badań.
Akceptowanie poszczególnych partii cementu. Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu:
- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 1972:2002, 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.
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-

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się
przeprowadzenie kontroli obejmującej: o oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, o
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
o 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. g) Warunki magazynowania i okres składowania:
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
 dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
boków przed opadami),
o
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach).
dla cementu luzem:
o



o magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnętrznych ścianach).
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
-

10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę
 w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.3.2. 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.

2.3.2.1 Kruszywo grube.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN79/B-06711 oraz PN-S10040:1999.
Kruszywo użyte do betonu nie może zawierać więcej niż:
/max % wagowo/
**części gliniastych, organicznych

0,30

**elementów, których długość jest5 razy większa niż średnia grubość

18

31

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. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
-

zawartość pyłów mineralnych - do 1%,
zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich ) - do 20 %, 
- dla grysów granitowych - do 16%,

wskaźnik rozkruszenia:

dla grysów bazaltowych i innych - do 8%;
nasiąkliwość - do 1,2%,
mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%,
- zawartość związków siarki - do 0,1%,
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B06714.26.
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/B06714/13.
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.

2.3.2.2 Kruszywo drobne.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN86/B-06712 i PN-S10040:1999.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku
powinna się mieścić w granicach:
- do 0,25 mm - 14-19%,
- do 0,50 mm - 33-48%,
- do l,00 mm - 57-76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
-

zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia
wymiarów liniowych ponad 0,1%,
zawartość związków siarki - do 0,2%,
zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
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zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
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 B25 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wyników badań pełnych wg PN-86/B06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.
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.
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że
zostały one zbadane, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy ustalaniu
proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy brać pod uwagę urabialność mieszanki betonowej. Ta
urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, które są określane przez:
- kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia,
- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,
- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub ubijanie,
mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze odpowiedniej
ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli poniżej wg
PN-88/B-06250) oraz konsystencji.

Zalecana ilość
zaprawy w dm3 na 1
m3 mieszanki
betonowej

Rodzaje wyrobów elementów lub konstrukcji

Żelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o
najmniejszym wymiarze przekroju większym niż 500 mm i
kruszywie do 63 mm

400-450

Najmniejsza suma
objętości absolutnych
cementu i ziarn
kruszywa poniżej
0,125 mm w dm3 na
1m3 mieszanki
betonowej
70

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stożka opadowego. Betony o
konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek uplastyczniających lub
upłynniających. Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, zależne od metod badań, podano w
tabeli poniżej (wg PN-88/B-06250)
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Konsystencja i jej
symbol

Sposoby zagęszczania i warunki formowania
(kształt przekroju, ilość zbrojenia)

Wilgotna K-1 Mieszanki wibrowane (powyżej 100Hz) i

Wskaźnik wg metody:
Ve-Be, s

Stożka
opadowego,
cm

28

-

27 - 14

-

wibroprasowane, przekroje proste, rzadko zbrojone
Gęstoplastyczna K-2 Mieszanki wibrowane lub ubijane ręcznie, przekroje
proste, rzadko zbrojone
Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane,
przekroje proste, normalnie zbrojone (około 12,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje złożne ,
rzadko zbrojone
Półciekła K-4 Mieszanki wibrowane lub ręcznie sztychowane,
przekroje złożone, gęsto zbrojone lub ręcznie
sztychowane, proste przekroje, normalnie zbrojone
Ciekła K-5 Mieszanki ręcznie sztychowane

13 – 7
(metoda
zalecana)

2-5

6

6-11(metoda
zalecana)

-

12-15

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia , leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.

2.3.3. WODA
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawierać
składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W przypadku wątpliwości należy
przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy stwierdzić, że woda pitna (oprócz wód mineralnych)
nadaje się do mieszanek betonowych. Wymagania ogólne dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw
(wg PN-88/B--32250) podano w tabeli poniżej
Barwa

Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej

Zapach

Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego

Zawiesina

Woda nie powinna zawierać zawiesiny

pH

4

2.3.4. Domieszki do betonów
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 9346:2002.
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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 chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i
betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych funkcji domieszki można (wg
instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające.
Klasyfikację domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010. Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna
wynosić 0,2-5% masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu)
mieszanki betonowej. Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy
brać pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na mieszankę betonową
zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości wskaźnika w/c.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej
oraz powinno być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź
normami dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.
Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do
mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to przede wszystkim popiół lotny,
granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów
wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości betonu.

Wymagania szczegółowe stali zbrojeniowej
2.4.1. Stal zbrojeniowa Rodzaje stali zbrojeniowej
Stal jest stopem żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem
(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedź (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gęstość wynosi
7850 kg/m3. Stal zbrojeniową, zależnie od jej właściwości mechanicznych, zalicza się do odpowiedniej klasy
jakości. Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-0, A-I, A-II, A-III i A- IIIN. W każdej z tych klas stali zbrojeniowej
wyróżnia się jej gatunki. Podstawowe parametry charakteryzujące stal zbrojeniową podano w tabl. 1. Stal
zbrojeniowa klas A-0 do A-III N wg PN-B-03264:2002
Do podstawowych gatunków stali do zbrojenia konstrukcji żelbetowych zalicza się stal klasy A-IIIN gatunku
RB500W, A-III gatunek 34GS, A-II gatunek 18G2A, oraz stal klasy A-I gatunku St3S, A-0 gatunek StOS.
Ze względu na najlepsze parametry wytrzymałościowe należy w jak najszerszym zakresie stosować stal A-IIIN
2.4.2. Dobór i dostawy stali zbrojeniowej podstawowych gatunków stali
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem.
Pręty ze stali klasy A-0 gatunek są używane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.
Podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z betonu są pręty ze stali :
klasy BSt500–wg klasyfikacji stali zbrojeniowej określonej w PN-91/S-10042 dopuszcza się stosować w
konstrukcjach pracujących pod obciążeniem stałym, zmiennym, wielokrotnie zmiennych i dynamicznym w
zakresie temperatur od –60oC do +
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100oC
Każdorazowo przed zastosowanie stali konkretnego gatunku stali należy sprawdzić zakres jej stosowania ujęty
w normie lub aprobacie technicznej,
Oprócz prętów jako zbrojenie konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-5 mm. W elemencie
żelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku.
Stal zbrojeniową z importu (a także inne gatunki stali, niewymienione wyżej) można stosować wyłącznie po
uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie. 2.4.3.
Deklaracja zgodności
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy.

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 ST i
Dokumentacji Projektowej.
B10 - jako beton podkładowy
B25, B30, B37, B45, B60 – jako beton konstrukcyjny
Kontrola jakości betonu musi być wykonywana dla każdych 50m3 wbudowanego betonu. Próbki powinny być
pobierane w miejscu rozładunku betonu, a testy wykonywane zgodnie z PN-88/B-06250.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-ENV
206-1 oraz warunków technicznych D2.
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiadać własne
laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.

Materiały spawalnicze
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

Elementy mocowane w płycie fundamentowej
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu wykonanego na
podstawie marki. Rury HDPE należy stosować o typie i wymiarach określonych w Dokumentacji Projektowej i
spełniające wymagania normy ISO 4437. Rury PVC należy stosować o typie i wymiarach określonych w
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Dokumentacji Projektowej i spełniające wymagania PN-C-89203 i PN-C-89205. Wszystkie elementy
wyposażenia technicznego zagłębione w płycie muszą być osadzone pod ścisłą kontrolą Inspektora Nadzoru.

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/D-95018, 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 PN-EN
636-3:2001,
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,
- 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.
-

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”.
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.

Wykonawca powinien dysponować m.in.:
do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym działaniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
odpowiednio przeszkoloną obsługą.
- do wykonania deskowań:
- sprzętem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.
- do przygotowania zbrojenia:
- giętarkami,
- nożycami,
- prostowarkami,
- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 4)
do
układania
mieszanki
betonowej: 
pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
- wibratorami przyczepnymi, 
łatami wibracyjnymi, 
zacieraczkami do betonu.
5) do obróbki i pielęgnacji betonu:
-

 szlifierkami do betonu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w
zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”.
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Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Transport składników mieszanki betonowej
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo 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, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance
nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. „gruszka").
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie
PN-S-10040:1999, nie powinien być dłuższy niż:
•
•

90 min. - przy temperaturze +15 C,
70 min. - przy temperaturze +20 C, 
temperaturze +30 C.

30

min.

-

przy

•

Transport i składowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków. Odgięte pręty
zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący
ich uszkodzenia i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane
wg wymiarów i gatunków

WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST1„Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub PNENV 206-1, PN63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
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 przeprowadzanych badań.
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Zakres wykonania robót
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną
przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru „Dokumentacją technologiczną".
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich Robót
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
-

prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.
prawidłowość wykonania zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny.
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,

prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową
konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.
-

Wykonanie deskowań
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.
Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
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 K33. 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 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.
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i
zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach
dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać
również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby,
korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru.
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.
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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.

Wbudowanie mieszanki betonowej
5.5.1.1 Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny.
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa, niż
1,5m a o kompensacji ciekłej 0,5m. W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania, czy
nie następuje utrata prawidłowego kształtu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona
mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie
deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową.
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót Po
zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu.
Beton będzie układany warstwami poziomymi nie przekraczającymi 30 cm, w sposób zapobiegający
rozwarstwieniu się mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki oraz zbrojenie przed przesunięciem. Przerwa
pomiędzy wytworzeniem betonu a jego ułożeniem nie powinna przekraczać 30 minut. Ułożony beton należy
wibrować mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi być zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane, po przystąpieniu do ponownego
układania betonu szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi być oczyszczona z mleczka cementowego.
Jeśli przerwa jest dłuższa niż 3-4 godziny to powierzchnia ułożonego betonu powinna być dodatkowo zwilżona
wodą. Planowane przerwy robocze (ich liczba, położenie, kształt) muszą być uzgadniane z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego lub projektantem. Przed ponownym przystąpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu
musi być przygotowana do połączenia ze świeżym betonem w sposób zaaprobowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.5.1.2 Zagęszczenie betonu
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych:
wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:
•
•

wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej;
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora;
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•

podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmować powoli w
stanie wibrującym;
• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,
• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60s;
• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0
do l,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie
powstawały martwe pola.
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem
drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub
gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.
W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w mieszance betonowej,
połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak
przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować
wibratory które mają zestawy buław o różnych parametrach.
Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem cementowym,
wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień
skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli
wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać
deskowania ani zbrojenia.
Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem antyadhezyjnym.
Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować.

5.5.1.3 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, że 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.
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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.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.6.1. 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.

5.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.6.3. 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.

Pielęgnacja betonu
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc:
• chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych,
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu),
• utrzymywać w stałej wilgotności:
o 3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego
szybkotwardniejącego, o
7 dni, gdy użyto cementu
portlandzkiego, o 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 12 h od jego ułożenia. Jeżeli
temperatura wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w dzień i co
najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest niższa niż
+5°C, betonu nie polewa się.
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Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36
mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa,
pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.
Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy
twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być odpowiednio przedłużony.
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie
wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbkach przechowywanych w
warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.
Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być
podane przez projektanta.

5.7.1. Jakość powierzchni betonowej
Powierzchnia betonowa musi być gładka bez "raków". Szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnie
betonów przewidziane do bezpośredniego malowania.

Rozszalowanie
Terminy rozszalowania muszą być uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w żadnym
wypadku nie mogą być krótsze niż:
** boczne szalunki belek ścian i słupów
itp. ............................................................................................................................... 2 dni
•

** drugorzędne płyty stropowe /stemple pozostają/
4 dni  ** główne płyty stropowe
/stemple pozostają/ 9 dni
• ** belki, podciągi /stemple pozostają/ 9 dni
• ** usunięcie stempli 21 dni
Terminy te mogą ulec skróceniu, gdy stosowane są metody umożliwiające szybsze dojrzewanie betonu, np.
naparzanie lub dodatki przyspieszające wiązanie. Musi to być uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251).

KONTROLA JAKOŚCI
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST1 „Wymagania ogólne".
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z
Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli", obejmującego między innymi podział obiektu
na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań,
sposobu i ilość pobierania próbek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli", który podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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Zakres kontroli i badań
6.2.1. Deskowania
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-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz
niniejszej ST.
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
położenia górnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

geodezyjnym

Składniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości 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.
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek
powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, 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 i.
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 ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.
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W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być
określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej ST.

6.3.2. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999
oraz niniejszą ST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.

6.3.3. Pielęgnacja betonu
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999
oraz niniejszą ST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.

6.5.4. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą ST, 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.
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 ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w
„Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

6.5.5. Kontrola wykończenia powierzchni betonu
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.

Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych.
Tolerancje dla fundamentów:
• usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru , ale nie więcej niż 50mm,
• wymiary w planie - ±30mm,
poziomu
• różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ±20mm,  różnice
niewidocznych - ±30mm, 
różnice głębokości - ±0,05h i ±50mm.
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płaszczyzn

6.6.1. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca
przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i
obróbki betonu,
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”.
•
•
•

m3(metr sześcienny) wbudowanego betonu dla elementów konstrukcyjnych z wyjątkiem ścian i płyt
stropowych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
1 t (tona). – każdego gatunku stali
m2(metr kwadratowy) dla ścian i płyt z betonu architektonicznego (licowych) wykonanych konstrukcji
betonowych i żelbetowych zgodnie z Dokumentacją Projektową i obmiarem w terenie.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST1 „Wymagania ogólne".
Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad
określonych w ST1 „Wymagania ogólne".
Ponadto należy uwzględnić następujące wymagania szczegółowe prze odbiorze:
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
Dokumentacji Projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
•
•
•

sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215, - próba rozciągania wg
PN-EN 10002-1 + AC 1:1998, - próba zginania na zimno wg PN-H-04408.
kontrolę usytuowania zwodów instalacji odgromowej w poszczególnych elementach .
•
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc
kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano w tabelach w pkt
6,3 i 6.4 niniejszej ST.
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
•

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno
przekraczać 3%,
liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym
•
pręcie,
różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm, różnice
w
•
rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
Uwaga
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Uziomy naturalne w postaci przyspawanych do zbrojenia głównego elementów stalowych stanowiących
zabezpieczenie odgromowe obiektu w trakcie realizacji muszą być na bieżąco aktualizowane i odbierane
każdorazowo przez Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych. Z odbiorów należy sporządzić protokóły
zawierające niezbędne pomiary rezystancji dla poszczególnych elementów przed ostatecznym odbiorem robót
zbrojeniowych i wykonaniem robót betonowych.

Odbiór końcowy konstrukcji
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie.
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:
a.) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy, b.) dziennik budowy,
•
•
•
•

protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień Dokumentacji Projektowej,
wyniki badań kontrolnych betonu,
protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcji),
inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub związane z procesem budowy, mające
wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo
budowlane.
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
•
•
•

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

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST1 „Wymagania ogólne”.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej zgodnie z Dokumentacją
Projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań
laboratoryjnych.

Cena jednostki obmiarowej dla robót zbrojeniowych obejmuje
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.
Cena jednostkowa obejmuje:
–
–
–
–
–
–

zakup i dostarczenie materiałów,
oczyszczenie i wyprostowanie prętów zbrojeniowych,
wygięcie, przycinanie prętów,
łączenie spawane „na styk" lub „na zakład" oraz montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w
deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją,
oczyszczenie terenu robót
w cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do
wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką

Cena jednostki obmiarowej dla robót betonowych obejmuje:
-

dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
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prace pomiarowe i przygotowawcze,
oczyszczenie podłoża,
wykonanie deskowania z rusztowaniem,
pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,
oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,
przygotowanie mieszanki betonowej,
ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i
marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
- pielęgnację betonu,
- rozbiórkę deskowania i rusztowań,
- usunięcie niedoskonałości powierzchni,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją
lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.
- Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych
niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
-

PRZEPISY ZWIĄZANE
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST1. „Wymagania ogólne"
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i
badania.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego.
Metoda przesiewu.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i
ocena zgodności.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.
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PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki użytkowanej w warunkach
zewnętrznych.
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
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ST4
Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
Kod CPV 45262400-5

Temat opracowania:

Przebudowa konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą pokrycia dachowego
boiska – lodowiska OSiR przy ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie
- projekt rozbiórki istniejącej konstrukcji zadasz.

Lokalizacja:

Boisko – lodowisko OSiR
ul. Rokosowska 10
02-348 Warszawa
nr dz. 84, jedn. ewid.: 14606_8.0206.84, obręb: 2-02-06

Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
ul. Nowowiejska 37B, 02-010 Warszawa

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor:

Mgr inż. Ireneusz Górny nr uprawnień 2276/Lb/74
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie przebudowy konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą pokrycia dachowego boiskolodowiska w OSiR w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania i przedmiot ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót w zakresie przebudowy konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą pokrycia dachowego
boisko-lodowiska w OSiR w Warszawie.
1.3.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4.

Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie boisko – lodowiska OSiR w
Warszawie.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.

2.

MATERIAŁY

2.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1.

2.2.

Materiały potrzebne do wykonania robót

Konstrukcja stalowa
Elementy stalowe:
- wszystkie elementy konstrukcji stalowych – zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie,
Wszystkie elementy (jeżeli tak opisano w PW) powinny być zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie.

3.
3.1.

SPRZĘT
Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
pkt 3.2.
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3.2.

Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.3.

Sprzęt do robót spawalniczych

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i
dokumentacją konstrukcyjną.
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na izolującym
podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych Sprzęt pomocniczy powinien być
przechowywany w zamykanych 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 Inżyniera.

4.
4.1.

TRANSPORT
Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST1 „Wymagania ogólne” pkt 3.3. Elementy
konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

4.2.

Transport materiałów

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomocą
dźwigu.

4.3.

Składowanie materiałów i konstrukcji

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić
za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej
do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.
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Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. Elektrody
składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1.

Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST1 „Wymagania Ogólne” pkt.4.
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy,
konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów Nadzoru
oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania.
Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Wykonawca winien
poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew.
późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóżnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego.
Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów
przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
osłonami.
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich środków
ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani
pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach
aniżeli młotem mechanicznym.
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub
palnika gazowego. Cięcia powinny byź czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane
nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają
widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać.
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyścić
szczotką lub piaszczarką.
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy
poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren
spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie
specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni
wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj
przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościach winien być zgodny ze współczynnikiem
tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe.
(Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3).
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W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe
manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu
zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty.
Powinien on również dostarczyć Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o kwalifikacjach i
kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Wymagania szczegółowe
Dźwigary dachu należy stężyć w płaszczyźnie pionowej i poziomej stężeniami z kształtowników
L45x45x5mm skręcanymi śrubami kl. 10.9 M16.
Montaż elementów stalowych
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny
być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność
przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i
materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu
przeciążona lub trwale odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i
wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych właściwościach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W połączeniach śrubowych
zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się
dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:
• odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm
• odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm
• strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm
• wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm
• odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej
Połączenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się
według właściwych norm spawalniczych.
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. Wykonanie
spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej
• 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
• 5% – dla spoin czołowych  10% – dla pozostałych.
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Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe takie jak:
• obróbka spoin
• przetopienie grani
• wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
•
•

6.

spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia,
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” specyfikacji technicznej.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST1 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t],
metr kwadratowy pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilość gotowych elementów stalowych w sztukach [szt].

8.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST1 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST1 „Wymagania ogólne” pkt 8 Cena
jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• montaż całej konstrukcji stalowej,
• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:
• dostarczenie materiałów i sprzętu,
• montaż poszczególnych elementów stalowych,  roboty wykończeniowe i uporządkowanie
terenu,
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów.
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10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
techniczne dostawy.
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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ST5
Roboty instalacyjne elektryczne
Kod CPV 45310000-3

Temat opracowania:

Przebudowa konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą pokrycia dachowego
boiska – lodowiska OSiR przy ul. Rokosowskiej 10 w Warszawie
- projekt rozbiórki istniejącej konstrukcji zadasz.

Lokalizacja:

Boisko – lodowisko OSiR
ul. Rokosowska 10
02-348 Warszawa
nr dz. 84, jedn. ewid.: 14606_8.0206.84, obręb: 2-02-06

Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota
ul. Nowowiejska 37B, 02-010 Warszawa

Jednostka projektowa: Powersun Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Autor:

mgr inż. Robert Wrona
upr. bud. LUB/0080/PWOE/12
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1. Część ogólna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie przebudowy konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą pokrycia dachowego boiskolodowiska w OSiR w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania i przedmiot ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót w zakresie przebudowy konstrukcji zadaszenia wraz z wymianą pokrycia dachowego
boisko-lodowiska w OSiR w Warszawie.

1.3. Zakres robót budowlanych
Zakres prac budowlanych branży elektrycznej :
− demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oświetleniowej,
− demontaż tablicy budowlanej,
− demontaż instalacji nagłośnienia.

1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych
Do prac towarzyszących związanych z budowa instalacji elektrycznych należą:
1. Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót,
2. Demontaż konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).
1.5. Informacje o terenie budowy
Informacja o terenie budowy zawierająca wytyczne zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony
środowiska, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków dotyczących
organizacji pracy na budowie.
1. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do
zakończenia
i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
3. Zamawiający wskaże dostęp do energii elektrycznej i wody niezbędny do prowadzenia prac.
4. Złom pochodzący z robót demontażowych jest własnością Zamawiającego.
5. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed
uszkodzeniem
tych
instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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6. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony
środowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie:
− stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz
unikać uciążliwości dla osób trzecich wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania,
− nie stosować urządzeń powodujących nadmierny hałas i drgania uciążliwe dla pracowników.
− w przypadku prowadzenia robót głośnych i uciążliwych określał zasady ich prowadzenia w porozumieniu
ze służbami Zamawiającego.
7. Wykonawca będzie miał obowiązek:
− stosowania technologii nie dopuszczających uciążliwości takich jak zanieczyszczenia pomieszczeń i
mediów pyłami lub substancjami toksycznymi,
− nie zanieczyszczać pyłami, gruzem, pozostałościami ze spoiw hydraulicznych i innymi odpadami
przyległych do placu budowy pomieszczeń, placów i dróg dojazdowych,
− uzyskany podczas rozbiórki gruz i inne odpady, nie przeznaczone do ponownego wbudowania lub
innego wykorzystania, wywozić na składowisko wskazane przez organ Ochrony Środowiska i
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
− plac budowy oraz place składowe i drogi dojazdowe utrzymywać w należytym porządku,
− chronić obiekt i pomieszczenia oraz teren przyległy przed możliwością powstania pożaru.
8. Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących BHP
m.in.:
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy /Dz.U. nr 91 poz.1596/ z
późniejszymi zmianami /Dz.U.2003 nr 178 poz.1745/,
− Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003r w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP
/Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650/,
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP
/Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860/,
− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych /Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263/,
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r w sprawie BHP przy ręcznych
pracach transportowych /Dz.U.2000 nr 26 poz.313/ z późniejszymi zmianami /Dz.U.2000 nr 82 poz. 930/.
9. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi szkolenie stanowiskowe dla wszystkich pracowników
zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamówienia
muszą posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku.
Wszelkie koszty związane z BHP nie podlegają odrębnej zapłacie.

1.6. Nazwy i kody robót CPV
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

1.7. Określenia podstawowe
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami [pkt.
10.3].
Roboty zaprojektowane powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i
instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

2. Wymagania dotyczące środków transportowych
2.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

2.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn przewidzianych do wykonania robót
3.1. Wymogi ogólne dotyczące wykonania instalacji elektrycznych
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wnętrzowych na napięcie do 1 kV w budownictwie ogólnym, w pomieszczeniach
suchych lub wilgotnych.
2. Warunki dotyczą również demontażu opraw oświetleniowych, urządzeń energetycznych

3.1.1.

Demontaż opraw oświetleniowych i osprzętu

Przed rozpoczęciem demontażu należy sprawdzić, czy elementy nie są pod napięciem.
Demontaż opraw należy przeprowadzić szczególnie uważnie.
Zdemontowane oprawy należy przekazać Gospodarzowi Budynku.
Demontaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności:
− oczyszczenie oprawy,
− otwarcie oprawy,
− odłączenie przewodów,
− demontaż źródeł światła i zapłonników,
− zdemontowanie oprawy,
− zamknięcie oprawy,
Demontaż osprzętu obejmuje następujące czynności:
− otwarcie osprzętu,
− odłączenie przewodów,
− zdemontowanie osprzętu,

4. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i
kosztorysach ofertowych. Obmiar robót ma na celu sporządzenie kosztorysu powykonawczego (jeżeli tak stanowi umowa z
Zamawiającym).
Jednostkami obmiaru wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w
terenie są:
− m – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
− szt. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
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5. Odbiór robót budowlanych
5.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST1 „Warunki ogólne”.

6. Rozliczenie robót
6.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 „Warunki ogólne”

6.2. Płatności
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową, tj. na podstawie faktury końcowej,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego. Podstawę do
wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz
Inspektora Nadzoru.

7. Dokumenty odniesienia
7.1. Rozporządzenia
1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemów
oceny zgodności deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/92 poz. 728).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999, poz. 912).

7.2. Normy
1. Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we
wnętrzach.”
2. Polska Norma PN-EN 12464-2:2008 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na
zewnątrz.”
3. Polska Norma PN-EN 1838:2013 „Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne.”
4. Polska Norma PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.”
5. Polska Norma PN-EN 62305-1:2011 „Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.”
6. Polska Norma PN-EN 62305-2:2008 „Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.”
7. Polska Norma PN-EN 62305-3:2011 „Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia
życia.”
8. Polska Norma PN-EN 62305-4:2011 „Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.”
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9. Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.”
10. Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym.”
11. Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.”
12. Polska Norma PN-HD 60364-4-43:2012 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.”
13. Polska Norma PN-HD 60364-4-442:2012 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi
wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.”
14. Polska Norma PN-HD 60364-4-443:2016 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.”
15. Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.”
16. Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne.”
17. Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie.”
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