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ST-K-01 Warunki ogólne
A.1.Wstęp
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 45000000-7
Najważniejsze stosowane skróty:


ST – Specyfikacja Techniczna



OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna



SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna



CPV – Wspólny Słownik Zamówień



PZJ – Program Zapewnienia Jakości



PZT – Projekt Zagospodarowania Terenu



BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy



BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia



IBDiM – Instytut Badawczy Dróg i Mostów



ITB – Instytut Techniki Budowlanej

A.1.1.Przedmiot ST
Niniejsze Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań,
które sa niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Specyfikacje niniejsze dotyczą robót budowlanych z zakresu konstrukcji przewidzianych w ramach projektu
modernizacji budynku Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMiGW zlokalizowanego na Kasprowym
Wierchu.

A.1.2.Zakres robót budowlanych objętych ST,
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych z zakresu konstrukcji, objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:
ST-K-02 ROBOTY ZIEMNE
ST-K-03 BETONOWANIE
ST-K-04 ZBROJENIE
ST-K-05 KONSTRUKCJE DREWNIANE
ST-K-06 KONSTRUKCJE STALOWE
Specyfikacje powyższe powinny być rozpatrywane wspólnie. W razie wszelkich niejasności za nadrzędne
należy uważać ustalenia zawarte w ST Architektury.

A.1.3.Określenia podstawowe
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w
budownictwie.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa
obiektu budowlanego.
Budowla - każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, nie
będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: oczyszczalnia ścieków, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, itp.
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Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną jednostkę
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych.
Dokumentacja budowy – 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.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
Dyrektor - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy.
Europejska norma - oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski komitet
standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
Etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Geodezyjna obsługa obiektu - tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, których
dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.
Gruntobeton - beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowobentonitowym.
Inspektor - Inspektor Nadzoru, osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Kierownika, o której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót w zakresie wynikającym z
prawa budowlanego.
Kierownik - Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiającego, o której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do koordynowania,
wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę.
Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do prowadzenia badań i prób związanych z
oceną, jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
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Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresy i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.
Nr 151, poz. 1256)
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań oraz metody i
sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz ochrony
życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech
jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców,
materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów
wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową
oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków
wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia do sporządzenia
dokumentacji projektowej, będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych
innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego.
Roboty Podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Roboty Towarzyszące – prace niezbędne do wykonania Robót Podstawowych niezaliczane do Robót Tymczasowych,
w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty Tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.
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Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez
urządzenia zaplecza budowy.
Wyrób budowlany - wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym.
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę robót budowlanych oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.
Zamawiający - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora, osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy.

A.1.4.Nazwy i kody CPV grup, klas i kategorii Podstawowych Robót bud. objętych ST
Nazwy i kody CPV grup,
klas i kategorii robót
budowlanych:

 Roboty Budowlane

45000000-7






Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu
Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Roboty rozbiórkowe
Roboty na placu budowy

45100000-8
45111000-8
45111100-9
45111200-0

Roboty budowlane w zakresie budynków
Roboty budowlane w zakresie budowy domów
handlowych, magazynów i obiektów budowlanych
przemysłowych, ...

45210000-2
45213000-3
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Roboty inżynieryjne i budowlane
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Montaż konstrukcji metalowych
Instalowanie konstrukcji metalowych
Roboty konstrukcyjne
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i

45111213-4
45111220-6
45111230-9
45111240-2
45111300-1
45113000-2

45220000-5
45223000-6
45223100-7
45223110-0
45223200-8
45223210-1
45223500-1
45260000-7

inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1



Specjalistyczne roboty budowlane inne niż dachowe

45262210-6



Fundamentowanie

45262300-4



Betonowanie

45262310-7



Zbrojenie

45262311-4



Betonowanie konstrukcji

45262400-5



Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6
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Roboty murarskie i murowe

45262520-2



Roboty murowe

45262521-9



Roboty murarskie w zakresie fasad

45262522-6



Roboty murarskie

45262620-3



Ściany nośne

45262680-1



Spawanie

45262700-8



Przebudowa budynków

45262800-9



Rozbudowa budynków

A.1.5.Roboty Tymczasowe i Roboty Towarzyszące
A.1.5.1.Roboty Tymczasowe
Do Robót Tymczasowych niezbędnych do wykonania przewidzianych Robót Podstawowych należą:


wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu,



montaż demontaż deskowań,



montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu,



zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych, gruntowych i roztopowych,



schody i rampy zejściowe do wykopów,



wykonanie odwodnienia drenaży w wykopach,



pompowanie wód z wykopów,



montaż i demontaż rusztowań,



wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz placów manewrowych,

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:


opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,



opłaty/dzierżawy terenu,



przygotowanie terenu,



konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu itp.,



tymczasową przebudowę urządzeń obcych.



koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:



usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,



doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę techniczną.

A.1.5.2.Roboty Towarzyszące
Do Robót Towarzyszących niezbędnych do wykonania przewidzianych Robót Podstawowych należą:


opracowanie dokumentacji robót tymczasowych,



prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów,



koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu z wykopów do
ponownego wbudowania,
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opracowanie Programu Zapewnienia Jakości,



opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt montażu,



dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót ,



opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej,



opracowanie dokumentacji powykonawczej,
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A.1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
poleceniami Inspektora/ Kierownika.

A.1.6.1.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Zamawiającego oraz
Wykonawcy.

A.1.6.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, który podejmie decyzję o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją
techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

A.1.6.3.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, regulaminy i
wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia
robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu,
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie
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straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

A.1.6.4.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/
Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

A.1.7.Informacje o terenie budowy,
A.1.7.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
głównych trasy, obiektu oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wraz z kompletem dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. w
formacie pdf.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt..

A.1.7.2.Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych sprzętu i innych
niezbędnych elementów i mediów.
Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporządkowaniem terenu
po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową.

A.1.7.3.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z organizacją budowy.
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A.1.7.4.Dokumenty budowy
A.1.7.4.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) Część ogólną opisującą:


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



organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,



BHP,



wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



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



sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:



wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.



rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,



metodę magazynowania materiałów,



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



sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,



sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót,



sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają one wymaganiom.

A.1.7.4.2.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy jest dokumentem, w którym, poprzez dokonywanie wpisów, rejestrowany jest przebieg
robót budowlanych oraz wszelkie zdarzenia i okoliczności towarzyszące realizacji tych robót, które mają wpływ na
ocenę techniczną prawidłowości wykonania robót budowlanych, a których stwierdzenie po zakończeniu robót byłoby
utrudnione lub niemożliwe.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Z wpisów do dziennika budowy
jednoznacznie wynikać ma zarówno kolejność, jak i sposób wykonywania robót budowlanych.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

A.1.7.4.3.Książka obmiarów
Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na rozliczenie
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót podstawowych zawartych w przedmiarze
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robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach miary określonych w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora.

A.1.7.4.4.Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej:


pozwolenie na budowę,



protokoły przekazania terenu budowy,



umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,



protokoły odbioru robót,



protokoły z narad i ustaleń,



korespondencję na budowie.

A.1.7.4.5.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 /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

A.1.7.5.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 Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:


lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,



środki ostrożności i zabezpieczenia przed:



zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,



zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,



zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,



możliwością powstania pożaru.

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomić
odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

A.1.7.6.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

A.1.7.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

A.1.7.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Inspektor/
Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji
określonym w pozwoleniu na budowę. Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie terenu.

A.1.7.9.Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postępować zgodnie z jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i / lub wystąpią opóźnienia w robotach,
Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

A.1.7.10.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i
uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym
takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik może polecić, aby pojazdy
niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą dopuszczone do prac i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

A.1.7.11.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w
szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. Dz. U. Nr.
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169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi:
- bariery na obrzeżach rusztowań,
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,
- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości,
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem,
- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty,
- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

A.1.7.12.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

A.2. Materiały
A.2.1.Właściwości wyrobów i materiałów
A.2.1.1.Właściwości
Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w
specyfikacjach technicznych.

A.2.1.2.Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robót.
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A.2.1.3.Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy
nadbudowie, 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/ Kierownika.
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

A.2.2.Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu
wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.
Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi dokumenty
potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzające
sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi
dany produkt do celów budowlanych.
W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o dopuszczeniu
takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób magazynowania materiału przez
wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych.
Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich których
niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości.

A.2.3.Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość
ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia
pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń
przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących
zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe
powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki może być
przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami
zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

A.2.4.Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub
wynikających, z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne podane przez
producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie
ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie
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wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W
przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem
wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na własny koszt
zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe,
spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli
tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to
Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy
wadliwych materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie
i na własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy
wadliwych materiałów.

A.2.5.Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów
Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości i były dostępne do
kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.
Nie dopuszcza się składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż:


3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV



5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV,



10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV,



15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV,



30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.
Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się w

sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania tych czynności
kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.
Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia,
rozsunięcia się lub spadnięcia.
Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:


materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m oraz dostosowane do

rodzaju i wytrzymałości tych materiałów


materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczających 10 warstw.

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:


0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań



5 m- od stałego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego.
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A.2.6.Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów
Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem zgodności z
aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak
uszkodzeń, obecność korozji.

A.2.7.Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone
w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

A.3.Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany
przez Inspektora/ Kierownika.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
W przypadku stosowania rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu
odpowiedniego dla danego systemu – wymaganego, zalecanego lub zaakceptowanego przed producenta i dostawcę
systemu.
UWAGA:
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy,
przepisów BHP oraz BIOZ a także niegwarantujące wymaganej jakości wykonania robót, zostaną przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

A.4.Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym
umową.
Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.
262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające
tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

A.5.Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inspektora/ Kierownika.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy bezwzględnie zapewnić ciągłość pracy istniejących sieci
i instalacji, które nie są przeznaczone do demontażu.
Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także
w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie Wykonawca.

A.6.Kontrola jakości robót
A.6.1.Próbne odcinki wzorcowe
Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty
wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinków wykonawca na 3
dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki wzorcowe o parametrach określonych w PZJ.
Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.
Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez określenie
lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do wykonania dalszych odcinków.
Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie może być niższa od zaakceptowanego odcinka
wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na
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wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nie niższych niż odcinek
wzorcowy, na własny koszt.

A.6.2.Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację fotograficzną oraz ocenę
techniczną stanu obiektów przyległych do terenu budowy.
Należy weryfikować prawidłowość cech geometrycznych wykonanej konstrukcji lub jej elementów, oraz
zgodność z projektem położenia i wymiarów otworów i kanałów wykonanych w konstrukcji, prawidłowość ustawienia
części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i
jej rzędnych wysokościowych itp.
Geodezyjnie należy sprawdzać ugięcia belek obwodowych oraz osiadanie budynku.
Ponadto, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do założenia reperów w sąsiednich istniejących budynkach,
(jeżeli zlokalizowane są w strefie oddziaływania) i prowadzenia monitoringu geodezyjnego celem kontroli osiadań
przyległej zabudowy – szczególną uwagę należy zwrócić na obszary objęte wzmocnieniem gruntu pod istniejącymi
fundamentami.
Pomiary zaleca się wykonywać nie rzadziej niż:


przed przystapieniem do prac,



po wykonaniu wykopów,



po wykonaniu stanu 0,



po wykonaniu każdej kondygnacji,



po wykonaniu stanu surowego,



do zakończenia budowy nie rzadziej, niż co 2 miesiące.

Dokładność pomiarów przyjąć na poziomie ± 1mm.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

A.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 /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

A.6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

A.6.5.Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika
Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej
pomocy.
Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na
podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i
specyfikacji technicznej. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

A.6.6.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą o
wyrobach budowlanych i posiadają:


certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobata
techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego,
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deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
odpowiednich Polskich Norm.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, każda

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone.

A.6.7.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
żądanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

A.7.Obmiar robót
A.7.1.Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

A.7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów


obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na początku przedmiaru

(np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku,
prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara),


przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania wymiarów: szerokość,

długość, wysokość ilość,


długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii

osiowej.


objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni przekrój,



ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji

technicznej,


powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez średnią szerokość.
Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót nie

wymagają tego inaczej,

A.7.3.Dokładność obliczeń
Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do:


liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów)



jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra sześciennego)



trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
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czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym

dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

A.7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji.

A.7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

A.8.Odbiór robót
A.8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają następującym
etapom odbioru:


odbiór elementu wzorcowego



odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,



odbiorowi częściowemu,



odbiorowi ostatecznemu,



odbiorowi pogwarancyjnemu.

A.8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik.
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. 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 /Kierownika.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, specyfikacją technicznąi uprzednimi ustaleniami.

A.8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor/Kierownik.

A.8.4.Odbiór ostateczny robót
A.8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 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 SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

A.8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:


dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w

trakcie realizacji umowy


recepty i ustalenia technologiczne,



dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),



wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją techniczną,
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deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją techniczną,



opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową,


rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,


geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,



kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

A.8.5.Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

A.9.Podstawa płatności
A.9.1.Wymagania ogólne
Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w
danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w
Dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:


koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,



wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków oraz strat, a

także transportu na teren budowy i wbudowania,


wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,



koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) ,



zysk kalkulacyjny i ryzyko,



podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy

oraz innych dokumentów do niej załączonych.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
K-25

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne IMiGW

STWiORB - Konstrukcja

A.9.2.Rozliczenie Robót Tymczasowych
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych do
wykonania „robót podstawowych”

A.9.3.Rozliczenie Robót Towarzyszących
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót towarzyszących niezbędnych do
wykonania „robót podstawowych”

A.10.Dokumenty odniesienia
Ustawy, rozporządzenia i wytyczne
1

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi
zmianami)

2

Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

3

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

4

Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

5

Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

6

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami )

7

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

8

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690)

9

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

10

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.)

11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

12

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

13

Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn, zm.)

14

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

15

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresy i
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256)
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ST-K-02 ROBOTY ZIEMNE
Nie zakłada się prowadzenia robót ziemnych w obiekcie. W przypadku ich wystąpienia należy
prowadzić je zgodnie z poniższą specyfikacją.
A.11.Wstęp
A.11.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych.

A.11.2.Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót ziemnych.

A.11.3.Zakres robót objętych ST
Zakres robót objętych niniejszym rozdziałem specyfikacji obejmuje wykonanie wykopów i ich wypełnianie.

A.11.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Podstawowe określenia:
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa;
wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty,
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów przemysłowych,
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od obiektu budowlanego.
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
Skarpa - zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu dostosowanym do
właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.
Rów odwadniający - rów wykonany wzdłuż nasypu, mający na celu odwodnienie nasypu.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone poza pasem robót
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypywania wykopów położone w obrębie pasa robót
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych w osi wykopu
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów,
a niewykorzystanych do budowy
Umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP gwarantujące pełne
bezpieczeństwo wykonania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określonego wg wzoru: Is = ρd /
ρds gdzie:
ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [ Mg/m³]
ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona w ormalnej
próbie Proctora zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normą
BN-77/8931-12 [ Mg/m³]
Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według
wzoru: U = d60/d10 gdzie:
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d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm]
d10– średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]
Wykop szeroko-przestrzenny – wykop o głębokości do 4m, którego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb
rozwiązań projektowych
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m
Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne – wykopy o szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m
Wykop średni – wykop, którego głębokość zawarta jest w granicach od 1 do 3m
Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, wodociągu i innych przewodów oraz
pozostałych obiektów i urządzeń
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”

A.11.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.

A.12.Materiały
GRUNTY WYDOBYTE
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych filarów mogą być grunty wydobyte o ile są
to grunty niespoiste, i nie są zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartość części organicznych nie powinna
przekraczać 2%), materiałami agresywnymi w stosunku do budowli, gruntami wysadzinowymi, ani odpadami
chemicznymi. Grunty nie powinny zawierać frakcji większych niż 100 m.
Do zasypywania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń
(np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów).
GRUNTY PRZYWIEZIONE NA PLAC BUDOWY
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych filarów mogą być grunty przywiezione na
plac budowy standardowymi środkami. W takim przypadku należy stosować żwiry, pospółki i piaski, co najmniej
średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym od 5 i współczynniku filtracji k10 ≥ 6 x 10-5 m/s. Grunty
nie mogą być zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartość części organicznych nie powinna przekraczać 2%).

A.13.Sprzęt
A.13.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Do wykonania robót ziemnych wykonawca winien posiadać następujący sprzęt:


do odspajania i wydobywania gruntów - koparki, ładowarki itp.



do wykonywania wykopów pod przepompownie ścieków – koparki chwytakowe



do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów- spycharki, ładowarki urządzenia do

hydromechnizacji itp.


do transportu mas ziemnych - samochody wywrotki



do zagęszczania – ubijaki, płyty wibracyjne itp.



sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych



Inny sprzęt będący w posiadaniu Wykonawcy i dopuszczony przez Inżyniera

A.13.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie
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odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być
zaakceptowany przez Inspektora.
W tablicy poniżej podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego.
Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora.
Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego
Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, żwiry,

Rodzaje

pospółki

urządzeń

grubość

zagęszczających

warstwy
[m]

Walce statyczne
gładkie *
Walce statyczne
okołkowane *
Walce statyczne
ogumione *
Walce wibracyjne
gładkie **
Walce wibracyjne
okołkowane **
Zagęszczarki
wibracyjne **
Ubijaki szybko
uderzające

liczba przejść
n ***

gruboziarniste

spoiste: pyły gliny, iły
grubość
warstwy

liczba przejść

[m]

n ***

Uwagi o

i kamieniste
grubość

liczba

przydatności

warstwy

przejść

maszyn

[m]

n ***

0,1 do 0,2

4 do 8

0,1 do 0,2

4 do 8

0,2 do 0,3

4 do 8

1)

-

-

0,2 do 0,3

8 do 12

0,2 do 0,3

8 do 12

2)

0,2 do 0,5

6 do 8

0,2 do 0,4

6 do 10

-

-

3)

0,4 do 0,7

4 do 8

0,2 do 0,4

3 do 4

0,3 do 0,6

3 do 5

4)

0,3 do 0,6

3 do 6

0,2 do 0,4

6 do 10

0,2 do 0,4

6 do 10

5)

0,3 do 0,5

4 do 8

-

-

0,2 do 0,5

4 do 8

6)

0,2 do 0,4

2 do4

0,1 do 0,3

3 do 5

0,2 do 0,4

3 do 4

6)

Ubijaki o masie od 1
4 do 10

do 10 Mg zrzucane
z wysokości od 5 do

2,0 do 8,0

uderzeń w
punkt

3 do 6
1,0 do 4,0

uderzeń w
punkt

3 do 6
1,0 do 5,0

uderzeń w
punkt

10 m
*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości od 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.
Uwagi:


Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów

spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.


Nie nadają się do gruntów nawodnionych.



Mało przydatne w gruntach spoistych.



Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie.



Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.



Zalecane do zasypek wąskich przekopów.
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A.14.Transport
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inżyniera.
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału),
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno
w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem
w czasie ruchu pojazdu.
Do transportu żwiru na podsypkę do ułożenia drenażu i piasku do obsypki rur i zasypki wykopów należy
stosować samochody wywrotki. Przed załadunkiem skrzynie samochodów należy oczyścić ze wszystkich
zanieczyszczeń.
Uwaga: Wykonawca w kosztach transportu musi uwzględnić wszelkie koszty związane z naprawą wszelkich szkód
powstałych w wyniku korzystania z dróg. Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie ustalić z zarządcami dróg,
warunki na jakich może z nich korzystać, dobrać odpowiednią nośność sprzętu itp. Zwiększenie odległości transportu,
jak również zmiana trasy przyjętej w ofercie nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej
zapłaty za transport i remont dróg.

A.15.Wykonanie robót
Do rozpoczęcia prac można przystąpić po przekazaniu Terenu Budowy oraz wykonaniu wcześniejszych prac
pozwalających na rozpoczęcie prac przy przedmiotowym elemencie.
Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z dokumentacją geotechniczną, stanowiącą część
Dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną a stanem
stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postępowania.
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń
podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia
Rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić
Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu
robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację do czasu
ich przełożenia.
ODSPOJENIE I ODKŁAD UROBKU
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0m od
krawędzi klina odłamu. Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:
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Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych,

kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone w dokumentacji
projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i
odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje.


Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje

przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić
ciągłą obserwację odspajanego gruntu.


W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu.



Należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien

być dostosowany do występujących warunków.


Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku
do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu).



Należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co najmniej 0.6 m poza
klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu



Jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać

pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne.
PODŁOŻE
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt rodzimy lub nawieziony grunt niespoisty
zagęszczony do odpowiednich parametrów, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN-86/B—
02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone
rzędne wykopu o grubości, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy
pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm.
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Niewybraną, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym
uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem podkładu z
chudego betonu pod fundament.
ZASYPYWANIE WYKOPÓW
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich i odbiorze
projektowanych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i
namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione
ZAGĘSZCZENIE GRUNTU NASYPOWEGO
Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. Każda warstwa gruntu nasypowego powinna być
zagęszczana mechanicznie. Kolejną warstwę gruntu można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametrów już ułożonej warstwy. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić przy zagęszczaniu ubijakami
mechanicznymi - max. 0,3 m. W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być
zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej.
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić, co najmniej 0.98 wg Proctora. Wilgotność technologiczna gruntu w czasie
jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym
kryterium jest możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia gruntu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się
zwiększenie wilgotności gruntu przez zraszanie wodą.

A.16.Kontrola jakości robót
Kontroli podlega:


wykonanie wykopu i podłoża
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zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,



stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w wykopie,



wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, zjazdów



jakość gruntu przy zasypce,



wykonanie zasypu,



zagęszczenie,



odwodnienie wykopów.
Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów zgodnie z wytycznymi Inspektora

Nadzoru.

A.17.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.

A.18.Odbiór robót
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór
inwestorski i autorski. Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały
wykonane wg projektu technicznego. Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robót.

A.19.Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.

A.20.Dokumenty odniesienia
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-06020 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z
wykonaniem robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-K-03 BETONOWANIE
Nie zakłada się prowadzenia robót betonowych i żelbetowych w obiekcie z wyjątkiem:
- bieżących napraw elementów uszkodzonych
- wykonania podlewek przy montażu konstrukcji stalowej
- wykonanie bloków betonowych i poduszek betonowych pod oparcie elementów drewnianych
i stalowych
W wyżej wymienionych przypadkach oraz innych, których wystąpienie nie było mołżiwe do
przewidzenia na etapie projektu prace należy prowadzić zgodnie z poniższą specyfikacją.
A.21.Wstęp
A.21.1.Przedmiot ST
Niniejsze Specyfikacje Techniczne (ST) zawierają informacje i wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych z zakresu wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych.

A.21.2.Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wznoszeniem
konstrukcji betonowych lub żelbetowych.

A.21.3.Określenia podstawowe,
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami:
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
prętami stalowymi w ilości mniejszej od określonej jako minimalna dla konstrukcji żelbetowych.
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w
ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalna dla konstrukcji żelbetowych.
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek ciężaru wody do ciężaru cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej z
gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu.

A.22.Materiały
A.22.1.Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:


ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z

późniejszymi zmianami),
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ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),



ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi

zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2002.

A.22.2.Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
A.22.2.1.Składniki mieszanki betonowej
A.22.2.1.1.Cement
a) 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 B 25,



Klasa 42, 5 – do betonu klasy B 30 i wyższej,



Klasa 52, 5 – do betonu klasy B 30 i wyższej.
b) Wymagania dotyczące składu cementu.

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999.
c) 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.
d) Świadectwo jakości cementu.

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu.
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora.
f)

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione
wg normy PN-EN 197-1:2002. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań
cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających 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.
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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),



magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),

Dla cementu luzem:


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.

A.22.2.1.2.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.
Kruszywo grube
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B06711 oraz PN-S-10040: 1999. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa
wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora.
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:


oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),



oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),



oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,



oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,



oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712

użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.
Kruszywo drobne
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:


oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,



oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
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oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),



oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.
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Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 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-S10040:1999.
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.

A.22.2.1.3.Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie
wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika
pośredniego. W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej
wymienioną normą.

A.22.2.1.4.Domieszki do betonów
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 9346:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie
nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym,
przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą
być stosowane jedynie za zgodą Inspektora.

A.22.2.2.Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną
samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”).
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji
projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-EN
206-1. Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub
też, za zgodą Inspektora, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.

A.22.2.3.Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042, a ponadto
norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H84023.06, PN-82/H-93215.
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę
stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. Cechowanie wiązek i kręgów
powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.
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Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg
wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczenie.
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy
nie mniejszej niż 1.0 mm. Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1.5 mm.

A.22.2.4. Materiały spawalnicze
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430.

A.22.2.5. 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.

A.22.2.6. 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.
Dopuszcza się odbiór deskowania wraz z odbiorem zbrojenia.

A.22.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowań należy stosować materiały przewidziane w dokumentacji projektowej wraz z
pomostami, łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

A.23.Sprzęt
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.:
1) Do przygotowania mieszanki betonowej:


betoniarkami o wymuszonym działaniu,



dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,



odpowiednio przeszkoloną obsługą.
2) Do wykonania deskowań:



sprzętem ciesielskim,



samochodem skrzyniowym,



żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.
3) Do przygotowania zbrojenia:
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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.

A.24.Transport
A.24.1.Ogólne wymagania dotyczące środków transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

A.24.2.Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu
A.24.2.1.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.

A.24.2.2. 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. Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy
od wartości podanych w normie PN-S-10040:1999.
Temperaturę dostarczanej mieszanki betonowej należy uzgodnić z dostawcą betonu biorąc pod uwagę między
innymi straty ciepła mieszanki w trakcie transportu wewnętrznego do miejsca wbudowania zależne od przyjętej
technologii betonowania (pompa do betonu, pojemnik do betonu itp.) czy grubości elementów betonowanych.

A.25.Wykonanie robót
A.25.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji „Projekt organizacji robót”
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji
betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan
przeprowadzania badań.
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A.25.2.Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez
Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją technologiczną”. Betonowanie można rozpocząć po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

A.25.2.1.Wykonanie deskowań
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie
PN-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.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować
plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z
odpowiednimi normami.
Po demontażu deskowania wszelkie materiały uszczelniające muszą zostać usunięte bezinwazyjnie.

A.25.2.2.Przygotowanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami
niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się
szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal
tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza
się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i
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rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym zachowaniem
postanowień normy PN-91/S-10042.
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. Należy zwrócić uwagę
przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas
wyginania.

A.25.2.3.Montaż zbrojenia
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych
i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż
zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się
konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. Rodzaj podkładek dystansowych podlega
akceptacji przez Inspektora.
Pręty odginane lub inne łączniki zabetonowane w ścianach i służące do połączenia ich ze stropami należy usytuować
zgodnie z wymiarami podanymi w projekcie zachowując dokładność do 10mm.
W każdym przypadku musi być zachowana wymagana otulina zbrojenia.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym
drutem wiązałkowym:
przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10442.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem
lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim
położyć spoinę wynosi 10 d.

A.25.2.4.Wbudowanie mieszanki betonowej
A.25.2.5.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.

A.25.2.6.Zagęszczenie betonu
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S10040:1999.

A.25.2.7.Przerwy w betonowaniu
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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. 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.

A.25.2.7.1. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki
bezpieczeństwa pracy.

A.25.2.8.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu
betonu
A.25.2.8.1.Temperatura otoczenia.
Prace przygotowawcze, przygotowanie mieszanki betonowej oraz betonowanie w niskich temperaturach
powinny przebiegać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji ITB nr 282 " Wytyczne wykonania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur" Warszawa 2011".

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, 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.

A.25.2.8.2.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.

A.25.2.8.3.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.

A.25.2.9.Pielęgnacja betonu
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Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040: 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.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

A.26.Kontrola jakości robót
A.26.1.Ogólne zasady kontroli, jakości robót i badań
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. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

A.26.2.Szczegółowe zasady kontroli, jakości robót
A.26.2.1.Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S10040:1999 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 geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

A.26.2.2.Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej ST. Zakres sprawdzenia oraz
wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy.

A.26.2.3.Składniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040: 1999, PN-88/B-08250 i niniejszą ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących, jakości stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać
własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca
powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi.
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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.
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.

A.26.2.4.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 wszystkich wyników badań dotyczących, jakości betonu i stosowanych materiałów. Wykonawca musi
posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.
Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi.
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.
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. Mieszanka betonowa
powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040: 1999 oraz niniejszej ST.

A.26.2.5.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.

A.26.2.6.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.

A.26.2.7.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 wszystkich wyników badań dotyczących, jakości betonu i stosowanych materiałów. Wykonawca musi
posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.
Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi.
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. W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna
być określona w „Planie kontroli", jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. Beton powinien mieć
właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040: 1999 oraz niniejszej ST.

A.26.2.8.Kontrola wykończenia powierzchni betonu
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy
PN-S-10040: 1999 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.

A.26.2.9.Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
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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.
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Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

A.27.Obmiar robót
A.27.1.Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.

A.27.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

A.28.Odbiór robót
A.28.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.

A.28.2.Szczegółowe zasady odbioru robót
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i
wymaganiami Inspektora, 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.

A.29.Podstawa płatności
A.29.1.Wymagania ogólne,
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.

A.29.2.Sposób rozliczenia robót podstawowych,
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 jednostkowa obejmuje:


dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,



prace pomiarowe i przygotowawcze,



wykonanie „Projektu technologii betonowania”,



wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót,



wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”,



oczyszczenie podłoża,



wykonanie deskowania z rusztowaniem,



pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,



oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,



przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,



montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin,
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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.
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

A.29.3.Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

A.30.Dokumenty odniesienia
A.30.1.Wymagania Ogólne
Dokumenty wymienione w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.

A.30.2.Normy
1

PN-S-10040:1999

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i
badania.

2

PN-88/B-06250

Beton zwykły.

3

PN-ENV 206-1:2002

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

4

PN-EN 197-1:2002

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.

5

PN-EN 197-2:2002

Cement. Część 2: Ocena zgodności.

6

PN-EN 196-3:1996

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.

7

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

8

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9

PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

10 PN-91/B-06714/34

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.

11 PN-78/B-06714/15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

12 PN-EN 933-1:2000

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

13 PN-78/B-06714/16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.

14 PN-EN 933-4:2001

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn.

15 PN-78/B-06714/12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci
gliny.

17 PN-78/B-06714/13

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.

18 PN-77/B-06714/18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

19 PN-EN 1925:2001

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości
kapilarnej.

20 PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

21 PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.

22 PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.

23 PN-91/S-10042

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

24 PN-ISO 6935-1:1998

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

25 PN-ISO 6935-1/Ak:1998

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

26 PN-ISO 6935-2:1995

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.

27 PN-ISO 6935-2/Ak:1998

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

28 PN-89/H-84023.06

Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29 PN-82/H-93215

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

30 PN-91/M-69430

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne
wymagania i badania.

31 PN-92/D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i
badania.

32 PN-91/D-95018

Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.

33 PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

34 PN-72/D-90002

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

35 PN-63/B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

36 PN-EN 313-1:2001

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.

37 PN-EN 313-2:2001

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.

38 PN-EN 636-3:2001

Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklejki użytkowanej w
warunkach zewnętrznych.

39 PN-84/M-81000

Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.

40 PN-93/S-10080

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
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A.30.3.Ustawy, rozporządzenia i wytyczne
1

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z
późniejszymi zmianami).
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ST-K-04 ZBROJENIE
Nie zakłada się prowadzenia robót betonowych i żelbetowyuch w tym również zbrojeniowych
w obiekcie z wyjątkiem:
- bieżących napraw elementów uszkodzonych
- wykonania podlewek przy montażu konstrukcji stalowej
- wykonanie bloków betonowych i poduszek betonowych pod oparcie elementów drewnianych
i stalowych
W wyżej wymienionych przypadkach oraz innych, których wystąpienie nie było mołżiwe do
przewidzenia na etapie projektu prace należy prowadzić zgodnie z poniższą specyfikacją.
A.31.Wstęp
A.31.1.Przedmiot ST
Niniejsze Specyfikacje Techniczne (ST) zawierają informacje i wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót budowlanych z zakresu zbrojenia konstrukcji żelbetowych.

A.31.2.Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem
konstrukcji żelbetowych.

A.31.3.Określenia podstawowe,
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

A.32.Materiały
A.32.1.Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w Warunkach ogólnych STWiORB

A.32.2.Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
A.32.2.1.Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunku stali zbrojeniowej wg PN-B-03264.
Nominalna
Klasa
stali

średnica

Znak
gatunku

Spajalność

prętów
Φ

stali

[mm]
A-0

St0s-b

spajalna

St3SX-b
A-I

St3SY-b

A-II

A-III

K-48

charakterystyczna

obliczeniowa

fyk

fyd

trudno spajalna 1)

Wytrzymałość
charakterystyczna
na rozciąganie
ftk

MPa
220

190

240

210

5,5 – 40

spajalna

St3S-b
PB 240

Granica plastyczności stali

6 – 40

300

320

265

1)

St50B

trudno spajalna

18G2-b

spajalna

20G2Y-b

spajalna

6 - 28

25G2S

trudno spajalna 1)

6 – 40

6 - 32

355

310

480

395

350

530
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35G2Y

6 – 20

34GS

6 – 32

RB 400
RB 400 W
20G2VY-

spajalna
spajalna

A-

b

IIIN

RB 500

trudno spajalna 1)

RB 500 W

spajalna

1)

w warunkach budowy niespajalna

2)

powyżej 32 mm trudno spajalna
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410

550

6 – 40 2)

400

440

6 – 28

490

590
420

6 – 40

2)

500

550

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w PN-81/H-84023.
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i
rozwarstwień.
Wady powierzchniowe


Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.



Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia

widoczne gołym okiem.


Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli nie przekraczają:


0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm,



0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali.
Atest ten powinien zawierać:


nazwę wytwórcy,



oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,



wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,



masa partii,



numer wytopu lub numer partii,



rodzaj obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy
kręgu. Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje:


znak wytwórcy,



średnica minimalna,



znak stali,



numer wytopu lub numer partii,



znak obróbki cieplnej.
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną.

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania:


sprawdz. zgodności przywieszek z zamówieniem – sprawdz. stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,
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sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215,



sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,



sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,



próba rozciągania wg PN-91/H-04310,



próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.
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Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy ocenić
pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:


na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,



farb lub innych zanieczyszczeń,



odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych

dla danej klasy stali w normach państwowych,


pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m

długości pręta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg
wymiarów i gatunku. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, może być
powłoka wykonana z mleczka cementowego.

A.32.2.2.Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy
nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o
średnicy 1,5 mm.

A.32.2.3.Materiały spawalnicze
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych.

A.32.2.4.Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.

A.33.Sprzet
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
Prace zbrojarskie wykonywać specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, nożycami i innymi
stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.
Sprzęt powinien być sprawny technicznie.

A.34.Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniową podczas transportu należy ułożyć
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się.
Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105.

A.35.Wykonanie robót
A.35.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

A.35.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
A.35.2.1.Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

A.35.2.2.Zakres wykonywania robót
A.35.2.2.1.Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042.
Oczyszczenie prętów zbrojeniowych
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami
nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza
się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem wody ciepłej. Stal
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalne wykrzywienie prętów
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować.
Cięcie prętów zbrojeniowych
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży.
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Gięcie prętów zbrojeniowych
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z jednoczesnym
zachowaniem postanowień normy PN-84/B-03264. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami
normy PN-84/B-03264. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z rysunkami i normą PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie można wykonywać odgięcia
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem
Wydłużanie prętów [cm] powstające podczas ich odginania o dany kąt.
Średnica pręta
w mm
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Kąt odgięcia
45°

90°

135°

180°

6

–

0,5

0,5

1,0

8

–

1,0

1,0

1,0

10

0,5

1,0

1,0

1,5

12

0,5

1,0

1,0

1,5

14

0,5

1,5

1,5

2,0

16

0,5

1,5

1,5

2,5

20

1,0

1,5

2,0

3,0

22

1,0

2,0

3,0

4,0

25

1,5

2,5

3,5

4,5
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28

2,0

3,0

4,0

5,0

32

2,5

3,5

5,0

6,0

Minimalne średnice trzpienia używane przy wykonywaniu haków zbrojenia.
średnica pręta

stal gładka miękka

zaginanego [mm]

Rak = 240 MPa

Stal żebrowana

Rak<400 MPa

400<Rak<500 MPa

Rak > 500 MPa

d < 10

do = 3d

do = 3d

do = 4d

do = 4d

10 < d < 20

do = 4d

do = 4d

do = 5d

do = 5d

20 < d < 28

do = 5d

do = 6d

do = 7d

do = 8d

d > 28

-

do = 8d

-

-

Wewnętrzna średnica odcięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza
niż 10 d dla stali A-II i A-III. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia
powstałe podczas wyginania.
Łączenie prętów zbrojeniowych
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. Łączenie prętów
należy wykonać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze
mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30%
skrzyżowań.

A.35.2.2.2.Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do
zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z
pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w
deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać
na podbetonie.
Pręty odginane lub inne łączniki zabetonowane w ścianach i służące do połączenia ich ze stropami należy
usytuować zgodnie z wymiarami podanymi w projekcie zachowując dokładność do 10mm.
W każdym przypadku musi być zachowana wymagana otulina zbrojenia.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne.
Na wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek plastykowych
pierścieniowych. Na dnie formy powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym
drutem wiązałkowym:


przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,



przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
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Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego
powinna wynosić co najmniej:


0,07 m



0,055 m



0,05 m

– dla prętów głównych lekkich podpór i pali,



0,3 m

– dla zbrojenia głównego dźwigarów,



0,025 m

– dla zbrojenia głównego i podpór masywnych,
– dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,

– dla strzemion głównych i zbrojenia płyt pomostów.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Łączenie prętów za pomocą spawania
W konstrukcjach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:


czołowe, elektryczne, oporowe,



nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,



nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,



zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym,



zakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym,



czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,



czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,



czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,



zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem.

A.36.Kontrola jakości robót.
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inspektora i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy. Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułożenia zbrojenia z projektem i z normami
w zakresie:


gatunku stali,



ilości stali,



ich średnic,



długości, rozstawu i zakotwień,



prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania,



sprawdzenia grubości otuliny (może być dokonywane przez Inspektora również po betonowaniu, przy użyciu

przyrządów magnetycznych).
Dopuszczalne tolerancje:


odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,



różnica w wymiarach siatki nie więcej niż ±3 mm,



liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczać 20% wszystkich

skrzyżowań,


dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±25 mm,



różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ±0,5 mm,



różnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać ±20 mm.
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Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia
Cięcie prętów
L – długość pręta wg projektu
Odgięcie (odchylenie w stosunku do
położenia określonego w projekcie)

dla L ≤ 6,00 m
dla L > 6,00 m
dla
L ≤ 0,5 m
dla
0,5 m < L ≤ 1,5 k
dla
L > 1,5 m

Usytuowanie prętów
a) otulenie
w = ≤ 5 mm
– mniejszenie w stosunku do wymagań
dla
b) odchylenie plusowe
dla
(h – całkowita grubość elementu)
dla
c) odstęp pomiędzy sąsiednimi
dla
równoległymi prętami
a ≤ 0,05 m
(a – odległość projektowana pomiędzy
w = ±5 mm
powierzchniami przyległych prętów)
d) odchylenie w relacji do grubości lub
dla
szerokości w każdym punkcie zbrojenia
a ≤ 0,25 m
(b – całkowita grubość lub szerokość
w = ±10 mm
elementu)

w = ±20 mm
w = ±20 mm
w = ±10 mm
w = ±15 mm
w = ±20 mm

L ≤ 0,5 m
0,5 m < L ≤ 1,5 k
L > 1,5 m

w = ±10 mm
w = ±15 mm
w = ±20 mm

a ≤ 0,20 m
w = ±10 mm

a ≤ 0,40 m
w = ±20 mm

a > 0,40 m
w = ±30 mm

a ≤ 0,50 m
w = ±15 mm

a ≤ 1,50 m
w = ±20 mm

a > 1,50 m
w = ±30 mm

A.37.Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarami w
terenie. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę prętów o średnicach
większych od wymaganych w projekcie.

A.38.Odbiór robót
A.38.1.Szczegółowe zasady odbioru robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w STK-00 „Warunki Ogólne" oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany
do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości
dobrego otulenia prętów betonem.

A.39.Podstawa płatności
A.39.1.Sposób rozliczenia robót podstawowych,
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę wykonanego zbrojenia. Cena obejmuje:


prace pomiarowe i przygotowawcze,



transport i składowanie materiałów,



oczyszczenie i wyprostowanie prętów,



wygięcie, przycinanie i łączenie prętów,



montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz zabezpieczeniem

odpowiednich otulin zewnętrznych betonu,


czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót,
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wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora.

A.39.2.Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

A.40.Dokumenty odniesienia
A.40.1.Wymagania Ogólne
Dokumenty wymienione w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.

A.40.2.Normy
1

PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.

2

PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

3

4

PN-81/H-92120

PN-84/H-93000

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości
i niskostopowej.
Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej jakości i
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.

5

PN-82/H-93215

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

6

PN-91/S-10042

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

7

PN-91/H-04310

Próba statyczna rozciągania metali.

8

PN-90/H-04408

Metale. Technologiczna próba zginania.

9

PN-90/H-01103

Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

10

PN-87/H-01104

Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

11

PN-88/H-01105

Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

12

PB-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.

13
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ST-K-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE
A.41.Wstęp
A.41.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

A.41.2.Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót konstrukcji drewnianych.

A.41.3. Zakres robót wymienionych w ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.

A.41.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Podstawowe określenia:
Drewno - to surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w róŜnego rodzaju sortymenty
Impregnacja - nasycanie drewna środkami zabezpieczającymi drewno przez owadami, grzybami czy ogniem.
Impregnacja powinna być ciśnieniowa w autoklawach w III klasy impregnacji.
Tarcica – jest to sortyment drzewny powstały w wyniku przetarcia drewna okrągłego w sposób indywidualny bądź
grupowy (decyduje liczba równocześnie pracujących pił) na pilarkach: ramowych (trakach), taśmowych bądź
tarczowych.
Korozja biologiczna drewna – oznacza róŜne formy niszczenia elementów drewnianych wywołane działaniem
organizmów Ŝywych, tzw. szkodników biologicznych. Korozję biologiczną drewna moŜna podzielić na gnicie i
destrukcję związaną z działalnością owadów szkodników drewna.

A.41.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.

A.42.Materiały
A.42.1.Drewno
Drewno musi spełniać wymagania określone w normie PN-B – 03150 zakresie wytrzymałościowym
oraz odpowiadać wymogom kwalifikacji wizualnej wg normy PN-EN518 lub PN-82/D-94021.
Elementy konstrukcyjne drewniane zaprojektowano z klasy C24 oraz drewna klejonego klasy GL24

A.42.2. Łączniki
Gwoździe


gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

Śruby


Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002



Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakrętki:


Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002



Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkładki pod śruby
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Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkręty do drewna


Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501



Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503



Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

A.42.3.Środki ochrony drewna


Środki do ochrony przed grzybami i owadami



Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem



Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezp. przed działaniem ognia powinny być stosowane

wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

A.42.4. Składowanie materiałów i konstrukcji


Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym

od elementów warstwą folii.


Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie

powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.


Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.

A.42.5.Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór materiałów z
ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

A.43.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu, na jakość i środowisko wykonywanych robot. Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

A.44.Transport
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość robot
i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

A.45.Wykonanie robót
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed długotrwałym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz
materiałów drewnopochodnych stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych
materiałów i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej.
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Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwić oddychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.
Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny być
zabezpieczone przed korozją biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie
państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z
drewna oraz materiałów drewnowochodnych przed korozją biologiczną, owadami i ogniem nie powinny powodować
korozji łączników metalowych.
Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki z
ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18 %, ze sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. Dokładność
wykonania wzornika powinna wynosić ±1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie
sprawdzić okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna
różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 mm.
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od
długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.
Dopuszcza się następujące odchyłki:


w rozstawie belek lub krokwi:


do 2 cm w osiach rozstawu belek



do 1 cm w osiach rozstawu krokwi



w długości elementu do 20 mm



w odległości między węzłami do 5 mm



w wysokości do 10 mm.

A.46.Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robot na terenie i poza placem
budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. W zależności od rodzaju robot i warunków
występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Podstawą do oceny technicznej
konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości:


wbudowanych materiałów



wykonania elementów przed ich zmontowaniem



gotowej konstrukcji
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie

zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz norm.
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:


Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w dokumentacji technicznej.



Sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów

Konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez
stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych.
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Sprawdzanie wilgotności drewna.



Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.



Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej wadliwy przekrój w

danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza się
pominięcie sęków o średnicy mniejszej niż 5 mm.

A.47.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.

A.48.Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór jest
potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi.

A.49.Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.

A.50.Dokumenty odniesienia
PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Postanowienia ogólne.
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.
PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
PN-76/O-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
PN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym.
PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym.
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiążku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST-K-06 KONSTRUKCJE STALOWE
A.51.Wstęp
A.51.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

A.51.2.Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót konstrukcji stalowych

A.51.3.Zakres robót wymienionych w ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w projektowanym obiekcie.

A.51.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

A.51.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.

A.52.Materiały
A.52.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

A.52.1.1.Stal konstrukcyjna
Stal przyjęta w projekcie S235 – ocynkowana ogniowo
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN
10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:

A.52.1.2.Wyroby walcowane kształtowniki


dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997

oraz PN-EN 10024:1998,


ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003,



teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 0055:1999,



kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 0056-2 :1998, PN-EN

10056-2:1998/Ap1:2003,


grodzice powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999,



rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000.

A.52.1.3.Wyroby walcowane – blachy:


blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,



blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,



blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127,



bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325.
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A.52.1.4.Wyroby zimnogięte – kształtowniki:


kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz PN-EN 10219-

2:2000,


kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-73/H-93460.00, PN-73/H-93460.01, PN-

73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05 oraz PN-73/H-93460.06,


grodzice stalowe powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000 oraz

PN-76/H-93461.03.
Łączniki
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm: PNISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:


śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-

91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,


nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,



podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-

82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,


nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

A.52.2.Materiały do spawania
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 59:2000, a ponadto:


elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,



drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,



topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-

69356.
Elektrody powinny mieć:


zaświadczenie jakości



spełniać wymagania norm przedmiotowych



opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i

wymaganiami producenta.

A.52.3. 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.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.


Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.



Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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A.52.4. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:


jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,



zgodności z projektem,



zgodności z atestem wytwórni



jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.



jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie

transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

A.53.Sprzęt
A.53.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE

A.53.2.Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji:


żuraw samochodowy lub stacjonarny,



środek transportu do przewożenia elementów stalowych,



spawarki,



klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobór sprzętu
montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i organizacji robót, który
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

A.53.3.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.

A.53.4.Sprzęt do połączeń na śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

A.54.Transport
A.54.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.
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Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

A.54.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki
transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu,
odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania
nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed
odkształceniem i zdeformowaniem. Wykonawca powinien wykonać „Projekt organizacji transportu” elementów
konstrukcji stalowej z Wytwórni na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inspektora.
„Projekt organizacji transportu” powinien zawierać:


harmonogram realizacji transportu,



określenie gabarytów i masy transportowanych elementów,



sposób za i wyładunku elementów stalowych,



rodzaj środków transportowych,



w przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub torową, należy podać planowaną

trasę transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami, pozwoleniami i uzgodnieniami,


sposób oznakowania transportu elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub torową, zgodnie z

przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.
Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniające trasę
konwoju lub transportu, wykonawca powinien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. Wszelkie uszkodzenia
dróg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco i na własny koszt.

A.55.Wykonanie robót
A.55.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.

A.55.2.Wymagania przystąpienia do robót
Do rozpoczęcia prac można przystąpić po przekazaniu Terenu Budowy oraz wykonaniu wcześniejszych prac
pozwalających na rozpoczęcie prac przy przedmiotowym elemencie. Montaż powinien być wykonywany zgodnie z
projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie
montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Przed rozpoczęciem montażu na
placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie
montażu.

A.55.3.Szczegółowe wymagania dotyczace wykonywania robót
A.55.3.1.Przygotowanie i obróbka elementów
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być
sprawdzone pod względem:


gatunku stali,



asortymentu,



własności,



wymiarów i prostoliniowości.

K-63

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne IMiGW

STWiORB - Konstrukcja

A.55.3.2.Prostowanie i gięcie
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki
wg PN-89/S-10050, powinny podlegać prostowaniu. Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane
ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. Elementy stalowe konstrukcji
poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje
odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być
zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora.

A.55.3.3.Cięcie
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050. Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i
zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

A.55.3.4.Składanie konstrukcji
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiór elementów w
zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków – z zachowaniem
wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO 9013:2002.
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności
zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.
Rodzaj odchyłki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchyłka

Nieprostoliniowość

Pręty, blachownice, słupy,

0,001 długości

części ram

lecz nie więcej jak 10 mm

–

0,002 długości

Skręcenie pręta

lecz nie więcej niż 10 mm
Odchyłki płaskości półek,

–

2 mm na dowolnym

ścianek środników
Wymiary przekroju

odcinku 1000 m
–

do 0,01 wymiaru
lecz nie więcej niż 5 mm

Przesunięcie środnika

–

0,006 wysokości

Wygięcie środnika

–

0,003 wysokości

Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm
przyłączeniowy

swobodny

do 500

0,5

2,5

500-1000

1,0

2,5

1000-2000

1,5

2,5

2000-4000

2,0

4,0

4000-8000

3,0

6,0

8000-16000

5,0

10,0

16000-32000

8,0

16

A.55.3.5.Spawanie
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Spawanie winno odbywać się zgodnie z normą PN-89/S-10050. Połączenia spawane powinny być wykonane
zgodnie z „Projektem technologii spawania” i w ilości przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora.
W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów konstrukcji
stalowej. Technologia spawania powinna zapewniać minimalizację naprężeń spawalniczych i odkształceń. Sposób
usunięcia odkształceń konstrukcji określa „Projekt technologii spawania” w zgodzie z zaleceniami PN-59/S-10050.
Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich spoin
w odległości 10÷15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia
Dziennika spawania.
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa
niż +5°C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy
osłonić.
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 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.
Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. Spoiny czołowe
powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu
powinny być obrobione mechanicznie.
100% spoin powinno być zbadanych wizualnie, zgodnie z normą PN-EN ISO 17637. Dodatkowe badania
defektoskopowe należy przeprowadzić metodą magnetyczno-proszkową w zakresie określonym normą PN-B06200:2002.
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej:


20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:



5% – dla spoin czołowych



10% – dla pozostałych.
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.
Inspektor może zlecić wpisem do Dziennika Budowy konieczność spełnienia wymagań dodatkowych, takich jak:


obróbka spoin



przetopienie grani



wymagana technologia spawania

Zalecenia technologiczne:


spoiny sczepne 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.
Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z zaakceptowanym
przez Inspektora „Projektem technologii spawania”. Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać
odpowiednie uprawnienia państwowe.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050 oraz
„Projektem technologii spawania”. Koszt wszystkich badań przewidzianych ST, normą PN-89/S-10050 i innych
zleconych przez Inspektora ponosi Wykonawca.

K-65

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne IMiGW

STWiORB - Konstrukcja

Badania wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcę, a wyniki w formie
protokołów przekazywane są Inspektorowi. Badania ostateczne spoin, polegające na oględzinach i makroskopowych
badaniach nieniszczących wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana
przez Inspektora lub Inspektor osobiście. Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradźwiękowe wg PN-87/M69776, PN-EN 1435:2001 i PN-EN 1712:2001, wykonywać mogą jedynie laboratoria posiadające Świadectwo Komisji
Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inspektora. W każdej fazie wykonywania
konstrukcji stalowej Inspektor może zarządzić kontrolę stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie
poprawności wykonywanych złączy spawanych.

A.55.3.6.Połączenia na śruby
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane, i tak:


długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy

zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.


nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.



powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru.



śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

A.55.3.7.Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, jeżeli
jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie z niniejszą ST.
Projekt zakłada zabepzieczenie wszystkich elementów stalowych przez ocynkowanie ogniowe na wytwórni
oraz zcalenie ich na obiekcie przez skręcanie.

A.55.4.Zabezpieczenia p.poż. konstrukcji stalowej
Wszelkie zabezpieczenia konstrukcji stalowej należy przyjmować zgodnie z projektem architektury i
specyfikacją branży architektonicznej.

A.55.5.Montaż
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie, przez Wykonawcę montażu, „Projektu montażu konstrukcji” wraz z
„Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inspektora, a rozpoczęcie robót może nastąpić po
dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.
„Projekt montażu konstrukcji” powinien zawierać:


harmonogram realizacji robót,



projekt demontażu elementów konstrukcji stalowej przewidzianych do usunięcia z konstrukcji,

z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejności usuwania elementów, zgodnie z dokumentacją projektową,


projekt montażu nowych elementów konstrukcji stalowej z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejność

scalania, zgodnie z dokumentacją projektową,


określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu,



określenie Podwykonawców,



określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji (spawaczy),



określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji,



„Projekt technologii spawania”,



„Projekt wykonania połączeń na śruby sprężające”,



„Projekt wykonania połączeń na nity”,



określenie sposobu zapewnienia badań przewidzianych w SST lub normach przedmiotowych,



określenie sposobu i trybu usuwania usterek,
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„Projekt rusztowań montażowych”,



sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas montażu elementów konstrukcji

stalowej w innych miejscach niż przewidziane w dokumentacji projektowej,


określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż elementów konstrukcji stalowej,



inne informacje, których wymaga Inspektor.

A.55.5.1.Prace przygotowawcze i pomiarowe
Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w ST i
dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi.
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy:


zapoznać się z protokołem odbioru konstrukcji od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika

Budowy,


naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania.



sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie

odniesienia rzędnych obiektu.


porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać wartości:
Posadowienie słupa

Dopuszczalne odchyłki [mm]
rzędna fundamentu

rozstaw śrub

na powierzchni betonu

do 2,0

do 5,0

na podlewce

do 10,0

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować:


położenie osi mostu,



położenie osi dźwigarów,



położenie osi łożysk,



poziom ław podłożyskowych,

Po wykonanym montażu należy skontrolować:


położenie osi mostu w planie,



położenie osi dźwigarów,



niweletę punktów charakterystycznych,



wygięcia prętów ściskanych i rozciąganych lub wybrzuszenia średnika blachownicy,



zgodność przekroju poprzecznego mostu z obowiązującymi skrajniami obiektu.

A.55.5.2.Dopuszczalne odchyłki przy montażu
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:
L.p.

Rodzaj odchyłki

Dopuszczalna odchyłka

1

Odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej

5 mm

2

Odchylenie osi słupa od pionu

15 mm

3

Strzałka wygięcia słupa

h/750
lecz nie więcej niż 15mm

4

Wygięcie belki lub wiązara

L/750
lecz nie więcej niż 15mm
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Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050.
Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy PN-82/S10052.
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:


siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,



siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu,



siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku montażowego.
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót.

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności

A.56.Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.
Wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu muszą być zgodne
z PZJ (Programem Zapewnienia Jakości). Wykonawca jest zobowiązany opracować PZJ i przedstawić do akceptacji
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

A.57.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.
Jednostką obmiarową jest t(tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości

A.58.Odbiór robót
A.58.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.

A.58.2.Szczegółowe zasady odbioru robót
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także nadzór
inwestorski i autorski. Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały
wykonane wg projektu technicznego. Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robót.
Inspektor, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie
nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości, jak i elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejącą konstrukcję. Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości i elementów
konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję są odbierane przez Komisję poprzez
sporządzenie odpowiedniego protokołu.
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa
kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, świadectwa jakości materiałów, jak
również dziennik wykonania konstrukcji, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru
częściowego, protokół z pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji.
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Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w obecności
Inspektora i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji
stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji.
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji
w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone
do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową,
niniejszą ST i wymaganiami Inspektora, 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.

A.59.Podstawa płatności
A.59.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.

A.59.2.Sposób rozliczenia robót podstawowych
A.59.2.1.Podstawę płatności stanowi cena za 1 tonę:


wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości,



wykonanych i zamontowanych w istniejącej konstrukcji nowych elementów konstrukcji stalowej,



zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną jakości

wykonania robót na podstawie pomiarów i badań.

A.59.2.2.Cena jednostkowa obejmuje:
a) Wykonanie konstrukcji jako całości oraz elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję:


prace przygotowawcze,



dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,



opracowanie „Programu realizacji robót” wraz z „Projektem technologii spawania”,



sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,



badanie i obróbka elementów stalowych do scalania,



scalanie elementów i ich spawanie,



montaż próbny konstrukcji,



oznaczenie elementów według kolejności montażu,



wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez Inspektora,



gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.

b) Transport konstrukcji:


wykonanie „Projektu organizacji transportu” wraz z niezbędnymi projektami, ekspertyzami i opiniami,



załadunek konstrukcji na środki transportu,



przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy,



rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie,



usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.

c) Montaż konstrukcji jako całości na budowie:


prace przygotowawcze i pomiarowe,



wykonanie „Projektu montażu konstrukcji” wraz z „Projektem technologii spawania”,



wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów”,
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montaż rusztowań i pomostów roboczych,



sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,



montaż wstępny z regulacją geometrii,



stałe zespolenie elementów przez spawanie,



wykonanie innych połączeń (na śruby),



usunięcie ewentualnych usterek,



demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych,



uporządkowanie miejsca robót,



wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez Inspektora,



gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.

d) Montaż elementów konstrukcji stalowej w istniejącej konstrukcji:


prace przygotowawcze i pomiarowe,



wykonanie „Projektu montażu elementów konstrukcji” wraz z „Projektem technologii spawania”, „Projektem

wykonania połączeń na śruby sprężające” i „Projektem wykonania połączeń na nity”,


wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów”,



montaż rusztowań i pomostów roboczych,



sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,



montaż wstępny z regulacją geometrii,



stałe zespolenie elementów przez spawanie,



wykonanie innych połączeń (na nity lub śruby),



usunięcie ewentualnych usterek,



demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych,



uporządkowanie miejsca robót,



wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez Inspektora,



gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań.

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

A.59.3.Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

A.60.Dokumenty odniesienia
A.60.1.Wymagania ogólne
Dokumenty ogólne wymienione w części ogólnej specyfikacji ST-K-01 WYMAGANIA OGÓLNE.

A.60.2.Normy
1. PN-S-10050:1989

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

2. PN-82/S-10052

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

3. PN-EN 10020:2003

Definicje i klasyfikacja gatunków stali.

4. PN-EN 10027-1:1994

Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.

5. PN-EN 10027-2:1994

Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

6. PN-EN 10021:1997

Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
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7. PN-EN 10079:1996

Stal. Wyroby. Terminologia.

8. PN-EN 10204+Ak:1997

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.

9. PN-90/H-01103

Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

10 PN-87/H-01104

Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

11 PN-88/H-01105

Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

12 PN-91/H-93407

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.

13 PN-H-93419:1997

Dwuteowniki stalowe równoległościenne I PE walcowane na gorąco. Wymiary.

14 PN-H-93452:1997

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.

15 PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na
gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów.

16 PN-71/H-93451

Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

17 PN-H-93400:2003

Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.

18 PN-EN 10279:2003

Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i masy.

19 PN-91/H-93406

Stal. Teowniki walcowane na gorąco.

20 PN-EN 10055:1999

Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, walcowane na
gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów.

21 PN-EN 10056-1:2000

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

22 PN-EN 10056-2:1998

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje
kształtu i wymiarów.

23 PN-EN 10056-2:1998
/Ap1:2003 (poprawka)

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje
kształtu i wymiarów.

24 PN-EN 10248-1:1999

Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

25 PN-EN 10248-2:1999

Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i
wymiarów.

26 PN-EN 10210-1:2000

Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

27 PN-EN 10210-2:2000

Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.

28 PN-H-92203:1994

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

29 PN-H-92200:1994

Stal. Blachy grube. Wymiary.

30 PN-73/H-92127

Blachy stalowe żeberkowe.

31 PN-76/H-92325

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

32 PN-EN 10219-1:2000

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

33 PN-EN 10219-2:2000

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.

34 PN-73/H-93460.00

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.

35 PN-73/H-93460.01

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki równoramienne ze stali
węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa.

36 PN-73/H-93460.02

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki równoramienne ze stali
niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 MPa.
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37 PN-73/H-93460.03

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali
węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa.

38 PN-73/H-93460.04

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali
niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 MPa.

39 PN-73/H-93400.05

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki nierównoramienne ze stali
węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa.

40 PN-73/H-93460.06

Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki nierównoramienne ze stali
niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 MPa.

41 PN-EN 10249-1:2000

Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

42 PN-EN 10249-2:2000

Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i
wymiarów.

43 PN-76/H-93461.03

Kształtowniki stalowe gięte na zimno określonego przeznaczenia. Kształtowniki na
grodzice.

44 PN-ISO 1891:1999

Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.

45 PN-ISO 8992:1996

Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek.

46 PN-82/M-82054.20

Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

47 PN-EN ISO 4014:2002

Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.

48 PN-61/M-82331

Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.

49 PN-91/M-82341

Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.

50 PN-91/M-82342

Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.

51 PN-83/M-82343

Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężonych.

52 PN-83/M-82171

Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężonych.

53 PN-EN ISO 887:2002

Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ
ogólny.

54 PN-ISO 10673:2002

Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa
dokładności A.

55 PN-77/M-82008

Podkładki sprężyste.

56 PN-79/M-82009

Podkładki klinowe do dwuteowników.

57 PN-79/M-82018

Podkładki klinowe do ceowników.

58 PN-83/M-82039

Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych.

59 PN-88/M-82952

Nity z łbem kulistym.

60 PN-88/M-82954

Nity z łbem stożkowym.

61 PN-EN 759:2000

Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy
materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

62 PN-91/M-09430

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne
wymagania i badania.

63 PN-EN 12070:2002

Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania
łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.

64 PN-73/M-69355

Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.

65 PN-67/M-69356

Topniki do spawania żużlowego.
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66 PN-87/M-04251

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe
parametrów.

67 PN-EN ISO 9013:2002

Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów
powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).

68 PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

69 PN-85/M-69775

Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na
podstawie oględzin zewnętrznych.

70 PN-EN 970:1999

Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.

71 PN-87/M-69776

Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej
obrazu na radiogramie.

72 PN-EN 1435:2001

Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych.

73 PN-EN 1712:2001

Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych.

74 PN-M-48090:1996

Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i
badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji.

75 PN-87/M-69772

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie
radiogramów.

76 PN-EN ISO 17637

Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne złączy spawanych

77 PN-B-06200:2002

Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania
podstawowe

A.60.3.Ustawy, rozporządzenia i wytyczne
1.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
późniejszymi zmianami).
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