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INFORMACJE OGÓLNE  
 
1.1 OGÓLNE OKREŚLENIE PROJEKTU  
Niniejsza dokumentacja projektowa została sporządzona na potrzeby OŚRODKA SPORTU i 
REKREACJI w dzielnicy Ursus’   
Przedmiotem opracowania jest wykonanie zadaszenia, od strony ulicy  Sosnkowskiego, trybun boiska 
sportowego  w Ursusie .    
 
1.2 OKREŚLENIE UCZESTNIKÓW INWESTYCJI  
Inwestor : OŚRODEK  SPORTU i REKREACJI w dzielnicy Ursus. 
Generalny projektant : „ATLANT” Wiktor Kuśmirek, Podzamcze 18, 08-480 Maciejowice   
Wykonawca : Firma biorąca udział w przetargu na powyższy zakres robót  
 
1.3 DOKUMENTY DO PRZEKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ  
 
1.3.1 DOKUMENTY TECHNICZNE OPRACOWANE NA PODSTAWIE OFERTY  
Wykonawca uzupełni i przekaże wypełnione zestawienie ilościowe załączone do dokumentacji 
przetargowej.  
Dokument przygotowany przez Wykonawcę zostanie szczegółowo wypełniony i będzie zawierał 
następujące dane :  
- ilości  
- szczegółowe ceny dotyczące poszczególnych punktów,  
- referencje użytych materiałów,  
- marka, typ i model każdego urządzenia.  
Wraz z wypełnioną ofertą cenową, Wykonawca przekaże szczegółowy opis następujących elementów:  
- marki i typy urządzeń,  
- parametry techniczne materiałów i urządzeń,  
- warunki stawiane przez to urządzenie, materiał itp.,  
- referencje proponowanego materiału i urządzenia, jak również certyfikaty zgodności z Normami 
Polskimi i Europejskimi.  
Wraz z wypełnioną ofertą cenową, Wykonawca przekaże :  
- przygotowany i podpisany harmonogram szczegółowy.  
OFERTA ZOSTANIE SPORZĄDZONA NA ZESTAWIENIU BĘDĄCYM ZAŁĄCZNIKIEM DO 
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.  
2 NORMY I PRZEPISY  
W zakres świadczeń wynikających z umowy wchodzi przestrzeganie wytycznych dokumentacji 
załączonej do dokumentacji projektu budowlanego, jak również obowiązujących w Polsce przepisów 
budowlanych, nawet w przypadku, gdy całość zaleceń zbioru wytycznych nie została określona w 
projekcie.  
 
2.1 RODZAJ ROZPORZĄDZEŃ  
Wykonawca niniejszej branży będzie w pełni zaznajomiony z przepisami prawnymi i rozporządzeniami 
budowlanymi oraz z wytycznymi, które pomimo, iż nie mają nazewnictwa prawnego posiadają moc 
prawną :  
- rozporządzenia właściwych Ministrów,  
- rozporządzenia władz lokalnych,  
- przepisy organów kontrolnych.  
- projekt budowlany wraz z załącznikami.  
- opisy wszystkich branż.  
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2.2 DOKUMENTY TECHNICZNE I PRZEPISY ADMINISTRACYJNE WŁAŚCIWE DLA NINIEJSZEJ 
BRANŻY (LISTA NIE JEST WYCZERPUJĄCA)  

Wykonane prace i użyte materiały będą odpowiadały ogólnym i technicznym zaleceniom zawartym w 
poniższych dokumentach dotyczących niniejszej branży :  
 
2.2.1 PRZEPISY I NORMY  
Poszczególne normy obowiązujące w dniu złożenia oferty mają zastosowanie w odniesieniu do robót i 
materiałów stanowiących przedmiot niniejszej branży.  
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i 
przepisami Prawa Budowlanego, a w szczególności:  
- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 z 
późniejszymi zmianami,  
- Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-winny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z późniejszymi zmianami,  
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. „zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z późniejszymi zmianami,  
- Ustawa „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 
715, 716, 717, z późniejszymi zmianami,  
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 – Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi 
zmianami,  
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów” Dz. U. Nr 80, poz. 563, z późniejszymi zmianami,  
- Rozporządzenie MSW z 15 stycznia 1999 r. „w sprawie warunków, którym powinny odpowiadać drogi 
pożarowe” Dz. U. Nr 7, poz. 642 z późniejszymi zmianami,  
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie warunków przeciwpożarowe-go 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z późniejszymi zmianami,  
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. „w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późniejszymi zmianami,  
- Ustawa z 14 marca 1985 r. „o Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z późniejszymi zmianami,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z późniejszymi zmianami,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie szczegółowego zakresu 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 z 
późniejszymi zmianami,  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18grudnia 2002r. „w sprawie warunków sanitarnych i 
higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się 
dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nie opakowanymi środkami spożywczymi oraz 
materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi.” Dz.U.Nr 234, 
poz.1976, z późniejszymi zmianami,  
- Aktualne normy.  
oraz z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami z zakresu ochrony przeciwpożarowej :  
- Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 57, poz. 353),  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362),  
- PN-86/B-05003/02. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne,  
- PN-86/B-05003/02. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.. Ochrona podstawowa,  
- PN-B-02852. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego 
oraz względnego czasu trwania pożaru,  
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- PN-B-02863. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć 
wodociągowa przeciwpożarowa,  
- PN-B-02864. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady 
obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru,  
- PN-B-02865. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa,  
- NFPA 13 „Instalacje standardowych systemów tryskaczowych”;  
- FPA 20 „ instalacje odśrodkowych pomp pożarowych”;  
- Polska Norma PN – 82/B – 02857 „Przeciwpożarowe zbiorniki wodne”;  
- PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,  
- PN-84/E-02033. Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym,  
- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,  
- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja,  
- PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpożarowa budynków Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu 
i ciepła,  
- PN-M-51540. Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i 
instalowania oraz odbioru i eksploatacji,  
- Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. 
Warszawa 1979 r.,  
- Instrukcja Nr 320 ITB - Badania rozprzestrzeniania ognia. Warszawa 1992 r.  
Jak również z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpożarowej.  
Wszystkie urządzenia i materiały nie odpowiadające wymogom zawartym w w/w rozporządzeniach, 
przepisach i normach nie zostaną przyjęte, a ich demontażem, usunięciem i zastąpieniem zostanie 
obarczony Wykonawca.  
W przypadku, gdy w trakcie trwania robót wejdą w życie nowe przepisy i rozporządzenia, Wykonawca 
zobowiązany jest zarazem do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego 
projektanta. Materiały nie znormalizowane oraz te, które nie odpowiadają wyżej wyszczególnionym 
wymogom będą stanowić przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne władze.  
 
2.2.2 INNE DOKUMENTY  
- opinia techniczna dotycząca zastosowanych materiałów,  
- zasady sztuki budowlanej,  
- zalecenia producentów poszczególnych materiałów i osprzętu zawartych w instalacjach oraz 
zastosowanych przy wykonywaniu robót.  
Powyższe specyfikacje techniczne i zalecenia uzupełniają opis szczegółowych wytycznych 
technicznych niniejszej branży.  
Zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie będą posiadały 
certyfikat lub deklarację zgodności z Polskimi Normami lub aprobatę techniczną.  
 
2.3 DOKUMENTY TECHNICZNE STANOWIĄCE ZAPYTANIE OFERTOWE  
- niniejszy opis szczegółowych wytycznych technicznych,  
- zestawienie ilościowe,  
- opisy szczegółowych wytycznych technicznych branży - patrz opis szczegółowych wytycznych 
technicznych,  
- rysunki ideowe techniczne niniejszej branży.  
 
2.4 DOKUMENTY FORMALNE STANOWIĄCE ZAPYTANIE OFERTOWE  
- Dokumentacja Przetargowa Administracyjna,  
- Harmonogram ogólny inwestycji – podanie wstępnych terminów rozpoczęcia i zakończenia robót przez 
Zamawiającego,  
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3 ZAKRES ROBÓT  
3.1 ZAKRES ROBÓT Roboty, które zostaną zrealizowane obejmują wszystkie czynności zmierzające 
do właściwego i kompletnego wykonania robót bez zastrzeżeń czy usterek.  
Wykonawca niniejszej branży przewidzi realizację robót, które są opisane czy też nie, a wynikających 
domyślnie z rysunków i dokumentów opisowych.  
Opis niniejszej branży podlega regułom określającym standardy wykonania i zastosowania materiałów, 
urządzeń i wyposażenia, jak również przepisom i normom obowiązującym w Polsce.  
Prace będą obejmowały następujące czynności:  
-  weryfikację dobranych materiałów w stosunku do obowiązujących przepisów.  
- wytyczne międzybranżowe, dostarczenie danych niezbędnych innym branżom,  
- opracowania detali zrealizowane przez Wykonawcę i związane z innymi branżami wraz ze stosownymi 
protokołami prób i opiniami technicznymi,  
- próby i testy kontrolne,  
- lokalizacja i trasy,  
- dostawa wszystkich materiałów i urządzeń wchodzących w skład instalacji zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa, zaleceniami zawartymi w normach oraz technicznych wymogach jakości narzuconych 
przez wcześniej wymienione dokumenty,  
- na życzenie Inwestora, Generalnego projektanta, Architekta, dostawa prototypów, wzorów lub próbek,  
- rusztowania i urządzenia dźwigowe niezbędne do wykonania robót wchodzących w skład niniejszej 
branży,  
- regularne oczyszczanie i wywóz gruzu, odpadów itd… nagromadzonych w wyniku prowadzenia robót,  
Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie akcesoria i roboty dodatkowe niezbędne do zakończenia robót leżących 
w zakresie niniejszej branży.  
 
3.2 ZAKRES ŚWIADCZEŃ  
Zakres świadczeń odnosi się również do wszystkich zaleceń technicznych dotyczących wykonania 
niniejszego zakresu robót, z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w tych zaleceniach.  
W stosunku do instalacji wchodzących w skład zakresu robót objętych niniejszą branżą, Wykonawca 
zapewni niezbędne podpory i mocowania urządzeń.  
Jeśli chodzi o roboty leżące w zakresie innych wykonawców, Wykonawca niniejszej branży powinien w 
stosownym terminie dostarczyć im odpowiednie rysunki niezbędne do wykonania poszczególnych robót, 
zgodnie ze opisem szczegółowych wytycznych administracyjnymi. W przeciwnym razie, będzie on 
musiał bądź dostosować się do wykonanych robót, bądź wykonać je na koszt własny wraz z 
doprowadzeniem do stanu pierwotnego elementów, na których zostały one zrealizowane.  
Ponadto, Wykonawca dokona odbioru robót, oraz dostarczy Generalnemu projektantowi listę 
ewentualnych zastrzeżeń. W przeciwnym razie uznane zostanie, iż przyjmuje on wykonane roboty.  
 
3.3 ZNAJOMOŚĆ DOKUMENTACJI OGÓLNEJ  
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi elementami graficznymi i opisowymi, 
nie tylko aby zapoznać się z robotami wchodzącymi w zakres jego branży, ale również aby poznać 
zagadnienia dotyczące robót wszystkich branż; w ten sposób będzie w stanie oszacować ogół 
wynikających z tego uwarunkowań wraz z ich oddziaływaniem na roboty leżące w zakresie jego branży.  
Powyższe uwarunkowania zostaną uwzględnione w ofercie cenowej i wyszczególnione w elementach 
dokumentacji wykonawczej, o czym Wykonawca powiadomi na piśmie Inwestora.   
Kwota wynagrodzenia jest ostateczna i niezmienna, a Wykonawca bierze na siebie ryzyko wszelkich 
nieprzewidzianych zdarzeń, które mogłyby zwiększyć koszty wykonania przedmiotu umowy.  
Wykonawca oświadcza że znana jest mu dokumentacja i specyfika robót powierzonych przez 
Zamawiającego.  
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Kosztorys Umowny stanowi jedynie dokument pomocniczy będący zestawieniem cen jednostkowych 
wykonywanych Robót i nie wpływa na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.  
Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z nieruchomością, na której mają być realizowane 
prace i warunkami budowy i zna wszelkie uwarunkowania związane z prowadzeniem prac i ma pełną 
świadomość stopnia trudności zadania.  
Za wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia Wykonawca ponosi wyłączną i pełną 
odpowiedzialność finansową.  
Wykonawca nie ma prawa dochodzenia roszczeń finansowych z tytułu robót dodatkowych wynikających 
z błędów lub braków Dokumentacji przetargowej opracowanej przez Generalnego Projektanta.  
 
3.4 PRÓBY – TESTY KONTROLNE  
Celem uzasadnienia wymaganych parametrów w stosunku do norm i rozporządzeń, przed 
rozpoczęciem robót należy przedstawić protokoły z przeprowadzenia prób oraz wszelkie niezbędne 
opinie techniczne.  
Materiały oraz czynności wykonawcze, które nie byłyby powszechnie stosowane, powinny posiadać 
pozytywną opinię techniczną ITB (obowiązującą) oraz zabezpieczenie w postaci specjalnej polisy 
ubezpieczeniowej (w zakresie Wykonawcy).  
Poszczególne zaświadczenia zostaną załączone do wniosku o akceptację dostawy  przedmiotowego 
produktu.  
Dodatkowo Generalny projektant oraz Inspektor nadzoru technicznego mogą żądać od Wykonawcy 
przedstawienia zaświadczeń o przeprowadzeniu prób i testów, które uzna za niezbędne. Niektóre z 
pośród w/w prób i testów mogą, na prośbę Generalnego projektanta, zostać przeprowadzone 
fabrycznie.  
Protokół z przeprowadzenia prób, czy też opinie techniczne pozwolą Wykonawcy na zdobycie dowodu 
pozwalającego na realizację robót oraz poświadczenie wytrzymałości mechanicznej zgodnie z 
wymogami zawartymi w umowie.  
Dla szczególnego typu robót, wymagane będą próby uzasadniające, obejmujące następujące 
zagadnienia :  
- inne próby dodatkowe wymagane przez Biuro Kontroli,  
- próby uzasadniające parametry narzucone przez niniejszy opis szczegółowych wytycznych 
technicznych – CCTP.  
Generalny projektant może wymagać wykonania dodatkowych prób na elementach, które wydają się nie 
spełniać wymogów kontraktowych.  
Wyniki zostaną przekazane w 4 egzemplarzach następującym podmiotom:  
- Inwestorowi,  
- Generalnemu projektantowi,  
 
3.5 PRÓBKI  
3.5.1 PRÓBKI  
Przed rozpoczęciem robót, celem uzyskania akceptacji, Wykonawca niniejszej branży przekaże 
Inwestorowi oraz Generalnemu Projektantowi listę określającą produkty prezentacyjne i próbki 
podlegające zatwierdzeniu, jak również harmonogram prezentacji uwzględniający ter-miny dostaw oraz 
harmonogram robót.  
W terminach określonych w harmonogramie Wykonawca przedstawi wzór lub próbkę poszczególnych 
materiałów do zastosowania, każdorazowo wskazując nazwę producenta oraz numer referencyjny 
produktu.  
Zamówienie czy produkcja zostaną przedsięwzięte jedynie po uzyskaniu zgody Inwestora lub 
Generalnego Projektanta.  
Wszystkie próbki będą opisane i dołączona będzie do nich dokładna karta materiałowa.  
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3.5.2 WYKONAWSTWO WZORÓW  
Na prośbę Inwestora, Generalnego projektanta, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
wzorcowych prototypów na konstrukcjach lub częściach konstrukcji, bez ograniczeń nakładowych czy 
lokalizacyjnych, celem uzyskania zgody na zastosowanie danego koloru, materiału czy urządzenia.  
 
3.5.3 STOSOWANE MATERIAŁY I PRODUKTY  
Po dokonaniu regulacji, prób, wyboru odcieni, wykonaniu wzorów, itd... próbki zostaną ostatecznie 
zatwierdzone przez Generalnego projektanta, a następnie składowane na budowie w pomieszczeniu 
przeznaczonym na ten cel.  
Zastosowane materiały i produkty będą w pełni odpowiadały wzorom i próbkom zatwierdzonym przez 
Generalnego projektanta, który jako jedyny będzie mógł określić ich zgodność w stosunku do uprzednio 
prezentowanych wzorów i próbek.  
Wszelkie zamówienia materiałów czy produktów dokonane przez Wykonawcę przed uzyskaniem zgody 
Generalnego projektanta w odniesieniu do poszczególnych próbek będą czynione na jego wyłączną 
odpowiedzialność. 
 
3.6 ODBIÓR I RYSUNKI POWYKONAWCZE  
Inwestor bierze na swoją odpowiedzialność obowiązkowe kontakty z organami kontrolnymi.  
Przed przystąpieniem do odbioru robót,  Generalny projektant  sprawdzi i zatwierdzi rysunki 
powykonawcze, Wykonawca dostarczy jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej, obejmującej 
co następuje :  
- wszystkie rysunki i detale instalacji odpowiadające wykonanym robotom / instalacjom,  
- lista wszystkich zainstalowanych materiałów i urządzeń,  
- lista dostawców poszczególnych urządzeń zawierająca nazwę producenta, adres oraz numer telefonu 
i faksu,  
- dokumentacje techniczne dostawców,  
- karty techniczne konserwacji wszystkich urządzeń i materiałów zastosowanych podczas trwania robót.  
- propozycje umów na konserwację poszczególnych urządzeń podlegających serwisowaniu.  
- zgodnie z artykułem nr 10 Prawa Budowlanego, wszystkie certyfikaty lub deklaracje zgodności z 
Polskimi Normami, aprobaty techniczne czy wszelkie inne atesty wymagane w trakcie odbioru robót.  
Po uzyskaniu zgody Generalnego projektanta, Wykonawca dostarczy wyżej wyszczególnione elementy 
w wersji papierowej i elektronicznej w ilości egzemplarzy określonej w opisie szczegółowych 
wytycznych administracyjnych – DPA.  
W przypadku gdy stwierdzone zostaną braki w w/w dokumentach, ogłoszenie odbioru nie może mieć 
miejsca.  
 
3.7 KOORDYNACJA ROBÓT  
Przez cały okres trwania robót, między wszystkimi jednostkami biorącymi udział w przedsięwzięciu, 
Inwestorem, Generalnym projektantem oraz Generalnym Wykonawcą będzie miała miejsce bliska 
współpraca.  
Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za koordynację robót i opracowanie rysunków 
zbiorczych Wykonawców wszystkich branż.  
Aby wspólnie podejmować stosowne decyzje, co do wykonania robót, Wykonawca niniejszej branży 
porozumie się z Wykonawcami, których roboty wiążą się z tokiem jego robót.  
W szczególności, w oparciu o podstawowy rysunek przekazany przez Generalnego projektanta, 
opracuje rysunek zbiorczy umożliwiający koordynację robót poszczególnych branż. Będzie również 
musiał dostosować instalację wykonaną przez siebie do przejść instalacji innych wykonawców.  
Wykonawca wyznaczy przedstawiciela, który jako jedyny będzie odpowiedzialny za kontakty z 
Inwestorem i Generalnym projektantem. Osoba ta będzie posiadała wszelkie kompetencje niezbędne 
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do udzielania odpowiedzi na pytania (techniczne i finansowe) dotyczące instalacji, zarówno podczas 
fazy projektowej, jak i prowadzenia robót, prób oraz ostatecznego odbioru.  
Roboty wykonywane w czasie funkcjonowania obiektu, lub po oddaniu do użytkowania części instalacji 
nie powinny przeszkadzać w normalnym użytkowaniu obiektu. W tym celu, wykonawca zapewni 
wszelkie niezbędne zabezpieczenia: tymczasowe sieci rozdzielcze, dostosowanie godzin pracy, itd...  
 
3.8 HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY  
W terminie dwóch tygodni od chwili złożenia zamówienia, Wykonawca przekaże szczegółowy 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie obszary prowadzenia robót oraz zawierający następujące 
dane :  
- datę przystąpienia do wykonywania zadania lub uwarunkowanie poprzedzające przystąpienie do 
wykonywania zadania,  
- czas wykonywania zadania lub datę jego zakończenia.  
Zadania zostaną ujęte na ogólnym harmonogramie szczegółowym uwzględniającym ogólny 
harmonogram robót oraz terminy kontraktowe.  
Po zatwierdzeniu wszystkich Wykonawców, w/w ogólny harmonogram szczegółowy stanie się składową 
częścią umowy.  
 
4 OGÓLNE ZALECENIA TECHNICZNE  
4.1 OBOWIĄZKI WYKONAWCY  
Uznaje się, iż Wykonawca niniejszej branży zapoznał się z dokumentacją ogólną.  
W związku z powyższym, wykonawca nie będzie się mógł tłumaczyć nieznajomością zakresu robót 
innych branż, których to roboty będą powiązane z jego branżą.  
Poprzez fakt podpisania umowy, wykonawcy zobowiązują się do wykonania ogółu robót z zakresu z ich 
branż, które stanowią nieodzowną część całkowitego i właściwego wykonania robót budowlanych 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami. Rozumie się przez to również te 
roboty, które nie zostały określone w sposób jasny w kosztorysie opisowym.  
W przypadku, gdyby dane zawarte w kosztorysie nie pokrywałyby się z rysunkami na przykład w 
odniesieniu do wymiarów, czy ilości Wykonawca przyjmie w swojej ocenie rozwiązanie najbardziej 
kosztowne. Z tego powodu nie będzie on mógł wymagać dodatkowej zapłaty uzasadniając ją  
rozbieżnością, brakami lub sprzecznością danych na rysunkach czy w kosztorysie. Wraz z ofertą, 
Wykonawca przekaże listę wyszczególniającą zauważone różnice.  
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zapozna się z miejscem planowanej inwestycji.  
Przed założeniem oferty, zapozna się również z następującymi zagadnieniami:  
- teren planowanej inwestycji wraz z uwarunkowaniami związanymi z tym terenem,  
- uwarunkowania związane z sąsiednimi posesjami,  
- rodzaj dojazdu drogami układu komunikacyjnego,  
- możliwości i trudności związane z przejazdem i postojem,  
Wykonawca zapozna się z następującymi dokumentami :  
- obowiązujące przepisy administracyjne dotyczące bezpieczeństwa na terenach publicznych,  
- wstępne umowy z gestorami mediów,  
- decyzja o pozwoleniu na budowę,  
- izolacja akustyczna zalecana na obszarach oddziaływania hałasu.  
W ten sposób Wykonawca nie będzie mógł wymagać dodatkowego wynagrodzenia do kwoty 
ryczałtowej ustalonej w umowie w przypadku braku pozycji w kosztorysie opisowym, jeżeli takowe są 
widoczne na rysunkach.  
W ramach kwoty ryczałtowej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ogółu robót, przestrzegając 
norm i rozporządzeń, opisów szczegółowych wytycznych i zasad obliczeniowych obowiązujących w 
dniu podpisania umów.  
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty, które zrealizował do chwili ich całkowitego odbioru.  
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Wykonawca niniejszej branży przedsięweźmie odpowiednie indywidualne i zbiorowe środki celem 
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie czystości pomieszczeń do dnia odbioru prac. 
Powinien zastosować środki pozwalające na zachowanie czystości bez dodatkowego 
sprzątania w innym przypadku Inwestor może zlecić na koszt Wykonawcy utrzymanie czystości na 
terenie budowy innemu podmiotowi.  
 
4.2 OPRACOWANIA I RYSUNKI WYKONAWCZE  
W zakresie obowiązków Wykonawcy leży realizacja opracowań wykonawczych.  
Po jego wyłonieniu, Wykonawca sporządzi:  
- szczegółową listę rysunków i detali, którą przekaże dwa tygodnie po podpisaniu umowy,  
- rysunki detali, które zostaną zatwierdzone przez Inwestora oraz Generalnego projektanta, a następnie 
przekazane właściwym Wykonawcom. Rysunki będą przekazywane zgodnie z harmonogramem 
przekazywania rysunków załączonym do niniejszego opisu.  
Opóźnienia w przekazywaniu rysunków będą tak samo traktowane jak opóźnienia w zaawansowaniu 
robót, a więc będą podlegały karom umownym.  
Wykonawca zobowiązany jest opracować zarówno wszystkie rysunki wykonawcze, jak rysunki produkcji 
i montażu elementów na budowie, wraz z wykonaniem wszystkich obliczeń związanych z robotami 
leżącymi w zakresie niniejszej branży.  
Rysunki i schematy będą uwzględniały wszystkie detali wykonawcze, jak i wszystkie inne dane 
odnoszące się do specyfiki poszczególnych robót leżących w zakresie niniejszej branży.  
Wszystkie opracowania wykonawcza zostaną zrealizowane w postaci elektronicznej. 
Oprogramowaniami zalecanymi przez Generalnego projektanta są Auto Cad, Excel, Word, oraz 
wszystkie dozwolone oprogramowania służące do wykonywania obliczeń (dotyczy okablowania, 
poziomu natężenia światła, itd).  
 
4.3 SKŁADOWANIE NA BUDOWIE  
Podczas transportu i składowania, należy przedsięwziąć wszystkie środki ostrożności celem 
zapobieżenia zniszczeniu materiałów i urządzeń, które mają zostać zainstalowane.  
Uszkodzone materiały i urządzenia zostaną wymienione.  
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich końcowego odbioru.  
 
4.4 ZABEZPIECZENIE TYMCZASOWE  
Wykonawca niniejszej branży zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez siebie robót.  
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich końcowego odbioru.  
 
4.5 ODBIÓR FRONTU ROBÓT I ZABEZPIECZNIE ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca, dokonają odbioru frontu robót. Z powyższego odbioru 
zostanie sporządzony protokół wyszczególniający usterki, które należy usunąć przed rozpoczęciem 
robót określonych w niniejszym opisie.  
Jeżeli Wykonawca niniejszej branży rozpocznie roboty frontach, które nie zostały odebrane, będzie to 
równoznaczne z dokonaniem przez niego odbioru bez zastrzeżeń.  
Do chwili całkowitego odbioru robót, wykonawca niniejszej branży zobowiązany jest do ich 
zabezpieczenia.  
 
 
4.6 PROTOTYPY I PRÓBKI  
Celem sprawdzenia prototypu, Generalny projektant ma prawo wnieść do Wykonawcy o przedstawienie 
próbki elementu wchodzącego w skład robót opisanych w niniejszej dokumentacji (patrz wyżej punkt 
PRÓBKI).  
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Bez otrzymania zatwierdzenia prototypu przez Generalnego projektanta produkcja serii elementów nie 
może w żadnym wypadku być rozpoczęta.  
 
4.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  
Przed ostatecznym odbiorem, Wykonawca niniejszej branży opracuje dokumentację zgodną z 
wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza), która zostanie przekazana Generalnemu 
projektantowi. Dokumentacja będzie zawierała :  
- rysunki powykonawcze robót wraz z listą je wyszczególniającą - w wersji papierowej oraz 
elektronicznej,  
- schematy ideowe działania,  
- dokumentację zainstalowanych urządzeń i materiałów zawierającą :  

- pomiary,  
- markę,  
- referencje,  
- dane dotyczące dostawcy (nazwa, adres, numer telefonu, itd.), 
- lokalizację oraz zastosowane ilości,  
- kartę przeglądów i serwisowania, 
- dokumentację techniczną i techniczno-ruchową.  

 
- harmonogram przeglądów do dokonania na poszczególnych materiałach i urządzeniach,  
- zaświadczenie instalacji,  
- instrukcję obsługi,  
- karty gwarancyjne,  
- zaświadczenie uruchomienia,  
- certyfikację rozdzielnic elektrycznych,  
- certyfikaty prób,  
Wszelkie inne dokumenty, które ułatwią eksploatację i konserwację zainstalowanych urządzeń i 
materiałów.  
Uwaga: szczególne warunki przystąpienia do robót określi Inwestor wspólnie z Wykonawcą i osobą 
mającą nadzór nad pracami z ramienia Inwestora.  
 

5 OPIS ROBÓT  
5.1 WYMAGANIA STAWIANE PRACOM BUDOWLANYM  

Prace demontażowe i montażowe jakie obejmuje branża:  
- ocena podłoża ,  
- wykonanie szczegółowych obmiarów,  
- wykonanie szczegółowych projektów wykonawczych,  
- zabezpieczenie rejonu robót,  
- wykonanie kompletu prac demontażowych, montażowych i wykończeniowych,  
- posprzątanie miejsca robót,  
- usunięcie odpadów do podstawionego kontenera.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

 
7 ODBIÓR ROBÓT  
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Sprawdzeniu podlegają:  
- zgodność wykonania robót z projektem,  
- jakość wykonanych robót (ukształtowanie powierzchni, krawędzi),  
- poprawność wykonania robót zanikowych,  
- poprawność wykonania połączeń,  
- poprawność wykonania montażu urządzeń   
W wyniku odbioru należy:  

- sporządzić częściowy i końcowy protokół odbioru robót,  
- dokonać wpisu do dziennika budowy.  
 
 

8. OBMIAR ROBÓT  
8.1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIARÓW  

 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 
8.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE  
Jednostkami obmiarowymi są:  

- 1 m2 i 1 m ³ 
 

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub certyfikat zgodności wydany na 
podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy.  
Należy ściśle przestrzegać technicznych zaleceń producentów.  
Wszystkie prace stanowiące przedmiot niniejszego zestawu należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
polskimi przepisami technicznymi.  
 

10 WSPÓŁPRACA Z WYKONAWCAMI INNYCH BRANŻ  
10.1 OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY:  
Wykonawca robót opisanych w niniejszej specyfikacji powinien nawiązać kontakt z pozostały-mi wykonawcami 
innych branż w celu ustalenia zasad wykonywania wspólnych elementów robót.  
Wykonawcy mogą przekazywać sobie nawzajem wszelkie dokumenty innych branż, szczególnie projekty 
wykonawcze oraz warsztatowe oraz specyfikacje techniczne. Mają obowiązek zapoznać się z tymi dokumentami, 
gdyż w żadnym przypadku ani w żadnym momencie nie będą mogli oświadczyć, że nie zapoznali się z nimi lub o 
nich nie wiedzą.  
Poniżej podano w przybliżeniu zakresy robót dla poszczególnych branż. Zaznacza się jednocześnie, że nie jest to 
pełny wykaz, a Wykonawca niniejszych robót powinien uwzględnić w swoich obowiązkach wykonanie tych 
wszystkich prac, które okażą się niezbędne do pełnego i poprawnego wykonania wszystkich przewidzianych 
robót.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

PŁYTY POLIWĘGLANOWE 
 
INFORMACJE OGÓLNE  
 

Tworzywo poliwęglanowe.  
Poliwęglan to tworzywo, które łączy w sobie mechaniczne, optyczne i termiczne własności 
innych materiałów, dzięki czemu znajduje różnorodne zastosowanie w wielu dziedzinach 
przemysłu. Płyty wykonane z poliwęglanu zachowują najwyższe parametry optyczne i 
odpornościowe, stanowią więc nie zastąpiony materiał do szklenia zabezpieczającego. 
Producenci poliwęglanów, opracowali i produkują płyty najwyższej jakości, odpowiednie do 
wszelkich zastosowań.  
Płyty poliwęglanowe.  
Jedno lub wielokomorowe płyty poliwęglanowe, wykazują następujące cechy: doskonałą 
termoizolacyjność, wysoką udarność (250 razy wyższą niż szkło), wysoką przepuszczalność 
światła (kontrolowaną przy płytach barwionych), trwałość zachowywaną w szerokim zakresie 
temperatur (-40 do +120oC), a także lekkość, łatwość obróbki, formowania i montażu. Są 
doskonałe do przeszkleń i zadaszeń zarówno obiektów przemysłowych, pasaży handlowych, 
dworców, hal sportowych, stadionów, basenów oraz szklarni i ogrodów zimowych. Na 
wszystkie rodzaje płyt producent udziela 10-letniej gwarancji na zachowanie 
przepuszczalności światła, koloru i parametrów mechanicznych pod wpływem działania 
czynników atmosferycznych.  
 
Płyty takie zmniejszają intensywność przechodzącego promieniowania, podnosząc komfort i 
obniżając koszty klimatyzacji. Silne pochłanianie światła przez zabarwione płyty nie 
powoduje pogorszenia ich własności ani skrócenia żywotności, mimo wysokiej temperatury 
nagrzanej płyty.  
 

Test symulacyjny gradobicia  
 Średnica piłki 

Materiał  10 mm 20 mm 30 mm 

Wielościankowa płyta 

akrylowa 16 mm  

16-20 m/s 7-14 m/s 4-10 m/s 

Tafla szklana 4 mm  30 m/s 10 m/s 8 m/s 

Poliwęglan 10 mm  >50 m/s 44 m/s 28 m/s 

Poliwęglan 16 mm  >50 m/s 44 m/s 28 m/s 

*dla porównania podajemy 

prędkości gradu występujące w 

naturze  

14 m/s 21 m/s 25 m/s 

 

Uderzenie piłką sportową DIN 18032 (cz. III).  
Materiały stosowane do szklenia obiektów sportowych są narażone na uderzenia piłek 
używanych w różnych rodzajach gier. Próbka o wymiarach 1980 x 1980 mm zamocowana na 
czterech krawędziach, poddawana wielokrotnym uderzeniom piłki ręcznej i hokejowej 
wyrzucanej pod różnymi kątami i z różną prędkością nie nosi widocznych uszkodzeń i z 
łatwością spełnia wymogi testu.  
 
SKŁADOWANIE: 
-   Składować płyty na płaskiej powierzchni lub na drewnianych belkach (kantówkach) 
mających powierzchnię nośną o szerokości minimum 100 mm, rozmieszczonych w 
odstępach nie mniejszych niż 1 m.  
- Nie kłaść na rozgrzanych podłożach!  
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- Stos płyt okryć starannie nieprzezroczystym jasnym materiałem w celu      
  zabezpieczenia przed wiatrem, deszczem i słońcem.  

Charakterystycznym zjawiskiem, towarzyszącym składowaniu wszelkich płyt z tworzyw 
sztucznych w stosie, w tym również płyt z PC, jest występowanie efektu kumulacji ciepła, 
jeżeli stos zostanie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W wyniku 
tego zjawiska temperatura wewnątrz stosu może osiągnąć znaczną wartość, przewyższającą 
temperaturę mięknienia folii maskującej. W rezultacie, może dochodzić do sklejenia się płyt 
ze sobą, a nawet - trwałego wnikania folii maskującej w powierzchnię płyt. To ostatnie 
zjawisko może wystąpić również wtedy, gdy wykonawca, już po zamontowaniu płyt w 
konstrukcji nośnej, będzie zbyt długo zwlekał z całkowitym usunięciem folii maskujących . 
Gdy tylko to możliwe, najlepiej jest przechowywać płyty w pomieszczeniu izolowanym od 
zewnętrznych warunków atmosferycznych.  

 

OBRÓBKA-CIĘCIE  
- Płyty kanalikowe z poliwęglanu można ciąć piłą tarczową o drobnych zębach lub piłą     
ręczną prowadzoną pod niewielkim kątem.                                                                                         
-  Podczas cięcia płyta musi być podparta możliwie blisko ostrza i należycie unieruchomiona,   
by wyeliminować naprężenia i wibracje.  

-  Należy usuwać z płyty pył i wióry, stosując np. odkurzacz lub sprężone powietrze.    

-Otwarte końce, powstałe po rozcięciu płyty, należy zabezpieczyć odpowiednią taśmą  

    samoprzylepną, chroniącą przed wnikaniem do kanalików kurzu i insektów.  

-  Nie można wiercić otworów bliżej niż 40 mm od brzegu arkusza (formatki).  

-  Wysoki w porównaniu z innymi materiałami współczynnik rozszerzalności termicznej 

poliwęglanu (6,7 x 10-5 m/mK) powoduje konieczność pozostawienia przestrzeni do 

swobodnego rozszerzania płyt. Zapobiega to jej wygięciu i powstawaniu naprężeń 

wewnętrznych. Przykładowe wymiary płyt poliwęglanowych z uwzględnieniem 

rozszerzalności termicznej przedstawiono w tabeli poniżej.  

 

Wymiar otworu w 
mm  

Wymiar płyty w mm  

500 x 1.000  498,5 x 997  

750 x 1.500  747 x 1495  

1200 x 3000  1196 x 2991  

 
OKLEJANIE  
-  Jednym z ważniejszych aspektów instalacji płyt poliwęglanowych jest zabezpieczenie 

krawędzi z otwartymi kanałami. Stosowane są dwie metody zabezpieczenia kanałów.  

Metoda 1.  

Górna krawędź płyty oklejona taśmą aluminiową nieprzepuszczalną. Dolna krawędź oklejona 

taśmą paroprzepuszczalną i zabezpieczona profilem „U” aluminiowym lub poliwęglanowym.  

Zalety:  
- zabezpieczenie przed penetracją pyłów frakcji powyżej 40 mikronów.  

- odprowadzenie kondensującej wody.  

- wentylacja kanałów zapobiegająca nadmiernej kondensacji.  
Metoda 2.  
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Stosowana przy instalacji w środowisku o wysokim stopniu zapylenia, niskiej wilgotności, 
przy braku różnic temperatur wewnętrznej i zewnętrznej. Obie krawędzie oklejone taśmą 
aluminiową nieprzepuszczalną.  
Zalety:  
-  zabezpieczenie przed penetracją pyłów.  
Wady:  

- możliwość kondensacji pary wodnej.                                                                                       
- ryzyko wystąpienia glonów.  

Przy obydwu metodach konieczne jest stosowanie taśm aluminiowych zalecanych przez 
producenta. 
 
MONTAŻ  
Do zamontowania płyt kanalikowych z poliwęglanu można użyć wielu rozmaitych, 
występujących na rynku systemów mocowania.  
Przed montażem należy wszelkie uwagi zawarte w niniejszej instrukcji skonfrontować ze 
szczegółową instrukcją montażową dotyczącą konkretnie zastosowanego systemu.  
Mocowanie płyt kanalikowych powinno być ostatnią operacją procesu montażu. Konstrukcja 
nośna winna być wtedy w pełni przygotowana (wszelkie elementy składowe danego systemu 
na swoich właściwych miejscach; środki zabezpieczające konstrukcję nośną, tzn. Impregnaty 
do drewna lub powłoki ochronne, o ile zostały zastosowane - całkowicie utwardzone).  

 Dopuszczalne rozstawy podpór zależą od grubości płyty, wielkości obciążenia i sposobu 
mocowania. Przy dobieraniu rozstawu podpór należy korzystać ze szczegółowych wykresów 
i tabel opracowanych przez producentów płyt.  

Nie montować płyt uszkodzonych w transporcie lub w czasie obróbki.  
Poliwęglanowe płyty kanalikowe posiadają  warstwę chroniącą UV tylko po jednej stronie.  

Strona ta pokryta jest folią maskującą z licznymi  nadrukami (m.in. uwagami na temat 
składowania, obróbki, montażu itp.). Płyty należy montować tą stroną ku górze  

(na zewnątrz). Folia maskująca po stronie nie odpornej na UV nie posiada nadruków.  

Tuż przed montażem należy oderwać folię maskującą (z obu powierzchni płyty) na  

odległość około 50 mm od brzegów formatki.  

Pełnego usunięcia folii maskujących dokonać niezwłocznie po zakończeniu montażu  

 Płyty należy instalować tak, aby żeberka przebiegały zgodnie z kierunkiem spadku dachu 
(płaszczyzna żeberek - pionowa), co zapewni lepsze odprowadzanie kondensatu (rys.6).  
Kanaliki muszą być zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i insektów oraz przed nadmiarem 
wilgoci. Górny brzeg płyty powinien być szczelnie zamknięty; w tym celu stosuje się 
samoprzylepną, nieprzepuszczalną (pełną) taśmę HDPE lub aluminiową o szerokości 
dopasowanej do grubości płyty. 

Dolny brzeg płyty zabezpiecza się samoprzylepną taśmą HDPE paroprzepuszczalną (o 
odpowiedniej szerokości). Nie przepuszcza ona kurzu i insektów, pozwala natomiast 
powietrzu wnikać i uchodzić z kanalików, dzięki czemu następuje wyrównanie prężności pary 
wodnej w powietrzu zgromadzonym w kanalikach i powietrzu zewnętrznym. Proces ten nie 
pogarsza własności izolacyjnych płyty.                                                                              
Brzegi płyt umiejscowionych na szczególnych połaciach dachu, takich jak okapy, kalenice i 
wezgłowia, oprócz zabezpieczenia odpowiednimi taśmami, wymagają także zastosowania 
profilu aluminiowego „F” lub poliwęglanowego „U” i uszczelnienia silikonem (rys.6).  
 Upewnić się, że uszczelki, środki uszczelniające i inne materiały pomocnicze użyte przy 
instalacji nie oddziaływują szkodliwie na płyty.  
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DOSTĘPNE USZCZELKI I MASY USZCZELNIAJĄCE ZOSTAŁY SPRAWDZONE POD 

KĄTEM ZGODNOŚCI CHEMICZNEJ Z POLIWĘGLANOWYMI PŁYTAMI 
KANALIKOWYMI.  

W razie wątpliwości należy kontaktować się z bezpośrednim dostawcą płyt.  
 Należy zapewnić właściwą głębokość osadzenia płyty w profilu mocującym (min. 20 mm). 
Należy pamiętać, żeby co najmniej jedno żeberko było osadzone i zaciśnięte w profilu 
systemu nośnego.  
 Z uwagi na rozszerzalność cieplną płyt poliwęglanowych, która jest zazwyczaj większa niż w 
przypadku pozostałych materiałów występujących w konstrukcji, płyt nie można osadzać zbyt 
ściśle. Instalacja bez występującego luzu zaowocuje naprężeniami cieplnymi i 
wyboczeniami! W praktyce wymagany luz dylatacyjny można ocenić na 3,5 mm na każdy 
metr długości lub szerokości formatki.  
 Podobnie, by zapewnić płycie swobodę ruchów dylatacyjnych związanych ze zmianami 
temperatury podczas eksploatacji, w przypadku arkusza o długości 2000 mm wiercone 
otwory powinny mieć średnicę co najmniej o 6 mm większą od średnicy trzpienia śruby 
mocującej, a otwory na podkładki grzybkowe - średnicę minimum 18 mm. Każde kolejne 
1000 mm długości arkusza wymaga zwiększenia średnicy otworu o dalsze 2,5 mm.  

 Nie wolno mocować i zaciskać płyt zbyt silnie, gdyż odbierze im to swobodę dylatacji, 
wywierając niekorzystny wpływ na konstrukcję.  

 Na płatwiach okapowych oraz w miejscach występowania dużych obciążeń wiatrowych 
konieczne są dodatkowe mocowania. Do tego celu służą podkładki grzybkowe z poliamidu 
Również w tym przypadku nie wolno dokręcać śrub zbyt mocno.  

Maksymalne wystawanie końca płyty poza płatew okapową powinno wynosić 50-60 mm. 
Zapewni to prawidłowy spływ wody deszczowej do rynny.  
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SYSTEMY SZKLENIA  
Szklenie „na sucho”.  

Rozdział ten przedstawia kilka propozycji szklenia przy stosowaniu dostępnych w sprzedaży 

profili. Wiele z tych systemów sprawdziło się w połączeniu z płytami poliwęglanowymi. 

Szklenie „na sucho” stosuje się w przypadkach, gdy wywołane zmianami temperatury ruchy 

termiczne płyty przekraczają możliwości elastyczności tradycyjnych uszczelniaczy. Istotne 

znaczenie mają również względy estetyczne. Zaleca się stosowanie uszczelek z neoprenu, 

lub kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM. Nie należy stosować uszczelek z PCW!  

Szklenie „na mokro”.  

Jeśli system szklenia „na sucho” nie jest wymagany lub nie może być stosowany, płyty 

poliwęglanowe mogą być instalowane w typowych metalowych lub drewnianych ramach 

okiennych przy użyciu taśm i nie twardniejących materiałów szklarskich. System 

uszczelniający musi zapewnić możliwość ruchu płyty (rozszerzanie i kurczenie) bez utraty 

przyczepności. Nie należy stosować szczeliw silikonowych utwardzanych aminami i 

benzamidami (tzw. „silikony kwaśne”)!  

Warunki osadzania krawędzi.  

Poniższe wskazówki dotyczą instalacji płaskich i łukowych. Dokładne utwierdzenie krawędzi 

jest koniecznym warunkiem dla zachowania parametrów wytrzymałościowych płyt z 

poliwęglanu komorowego. Głębokość wpuszczenia płyty jest sumą wymaganej głębokości 

oparcia (min. 20 mm) oraz przestrzeni na rozszerzanie termiczne. Ze względu na duże 

odległości między żebrami. W płytach 16 mm i 20 mm przy cięciu tych płyt należy zwracać 

uwagę, aby w strefie docisku uszczelki znalazło się przynajmniej jedno żebro.  

Obciążenia.  

Przy projektowaniu szklenia zewnętrznego z zastosowaniem płyt z poliwęglanu komorowego 

należy przyjmować wartości zawarte w normach budowlanych dotyczących obciążenia 

wiatrem i śniegiem.  

Zalecenia ogólne.  

Zaleca się przy szkleniu poziomym zachowanie minimalnego spadku 5o (9 cm/m) dla 

odprowadzenia wody deszczowej. Płyty należy instalować kanałami skierowanymi zgodnie z 

kierunkiem nachylenia w szkleniu płaskim, a w szkleniu łukowym - zgodnie z krzywizną łuku 

Wskaźnik bezpieczeństwa.  

Tablice pomocnicze do projektowania wskazują maksymalne wymiary płyt dla 

poszczególnych wartości obciążenia, dla których ugięcie nie powoduje ryzyka wysunięcia 

płyty z podpór. Podane wartości uwzględniają wskaźnik bezpieczeństwa 1.5.  

Szklenie płaskie.  

Płyty poliwęglanowe podparte na dwóch krawędziach równoległych do kierunku kanałów.  

        a= osiowa rozpiętość profili konstrukcyjnych  
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        b= długość płyty  

Główne Szklenie „na mokro”.  

Jeśli system szklenia „na sucho” nie jest wymagany lub nie może być stosowany, płyty 

poliwęglanowe mogą być instalowane w typowych metalowych lub drewnianych ramach 

okiennych przy użyciu taśm i nie twardniejących materiałów szklarskich. System 

uszczelniający musi zapewnić możliwość ruchu płyty (rozszerzanie i kurczenie) bez utraty 

przyczepności. Nie należy stosować szczeliw silikonowych utwardzanych aminami i 

benzamidami (tzw. „silikony kwaśne”)!  

Obciążenia.  

Przy projektowaniu szklenia zewnętrznego z zastosowaniem płyt z poliwęglanu komorowego 

należy przyjmować wartości zawarte w normach budowlanych dotyczących obciążenia 

wiatrem i śniegiem.  

Zalecenia ogólne.  

Zaleca się przy szkleniu poziomym zachowanie minimalnego spadku 5o (9 cm/m) dla 

odprowadzenia wody deszczowej. Płyty należy instalować kanałami skierowanymi zgodnie z 

kierunkiem nachylenia w szkleniu płaskim, a w szkleniu łukowym - zgodnie z krzywizną łuku. 
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Wskaźnik bezpieczeństwa.  

Tablice pomocnicze do projektowania wskazują maksymalne wymiary płyt dla 

poszczególnych wartości obciążenia, dla których ugięcie nie powoduje ryzyka wysunięcia 

płyty z podpór. Podane wartości uwzględniają wskaźnik bezpieczeństwa 1.5.  

Szklenie płaskie.  

 

 

 
 
Poliwęglan komorowy  Odległość pomiędzy osiami podpór „b” w 

(mm)  

Układ kanalików prostopadły do podpór  
grubości  

6/2  690  630  590  570  540  520  500  480  

8/2  830  760  720  680  650  630  600  580  

10/2  1010  930  875  830  790  760  730  710  

10/3  1035  955  890  850  810  780  755  735  

16/3  1450  1325  1240  1180  1130  1085  1050  1000  

16/4  1450  1335  1250  1185  1140  1095  1060  1025  

16/2  1450  1335  1250  1185  1140  1095  1060  1025  

20/5  1550  1440  1350  1275  1220  1175  1140  1100  

600  800  1000  1200  1400  1600  1800  2000  

Obciążenie N/m2  

 
Płyty poliwęglanowe podparte na czterech krawędziach. 
Ugięcie płyty zależne jest w tym przypadku od osiowego rozstawu podpór w obu kierunkach 
oraz od stosunku tych wielkości.  
Przykład 1.  
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Wymiar okna: szerokość 1100 mm, długość 3000 mm;  
stosunek a/b=1:>1.5  
Obciążenie: 600 N/m2  

Wymagana płyta: 16/3  
Przykład 2.  
Wymiar okna: szerokość 800 mm,  
długość 1200 mm,  
stosunek a/b=1:1.5  
Obciążenie: 1600 N/m2  
Szklenie łukowe.  
Płyty poliwęglanowe są elastyczne, dostępne w dowolnych wymiarach, stanowią więc 
idealny materiał do szklenia łukowego. Przyjmując promień gięcia na zimno nie mniejszy od 
minimalnych wartości zalecanych przez producenta (175 wartości grubości płyty), 
występujące naprężenia wewnętrzne nie mają ujemnego wpływu na mechaniczne własności 
materiału. 
 

 
 

NIE WOLNO!  
 nie wolno stosować uszczelek z PCW,  

 nie wolno stosować uszczelek octowych,  

 nie wolno stosować środków czyszczących o silnym odczynie alkalicznym,  

 do czyszczenia płyt, nie wolno używać ostrych narzędzi,  

 nie wolno wchodzić na płyty poliwęglanowe,  

 do montażu płyt nie wolno stosować uszkodzonych taśm,  

 nie wolno myć nagrzanych płyt poliwęglanowych - wystawionych na działanie słońca lub wysokich 

temperatur,  

 do czyszczenia płyt poliwęglanowych nie wolno stosować benzenu, benzyny, acetonu.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
2. KONSTRUKCJE STALOWE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
2.1.1  Wyroby zimnogięte zamknięte, gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg 
PN-EN 10025:2002 
 (3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
(4) Blachy 
1. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
2. Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach  
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
3. Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 
naderwań. 
Na powierzchniach czołowych 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: 
-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 
większej. 
2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
znak wytwórcy 
profil 
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gatunek stali 
numer wyrobu lub partii 
znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
zaświadczenie jakości 
spełniać wymagania norm przedmiotowych 
opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
 (4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
2.2.3. Powłoki malarskie 
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego 
zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 
Metody nanoszenia materiałów malarskich: 
-   malowanie pędzlem, 
-   nanoszenie wałkiem, 
-   natryskiwanie. 
 
Materiały na powłoki malarskie wg  niniejszych SST. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dzwigami. 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. 
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(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
2.4. Badania na budowie 
2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
2.4.2. 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. 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dźwigów, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 
3.2. 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. 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
5.3. Składanie zespołów 
5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
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zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej 
tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  

części ram 
0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 
Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm Wymiar nominalny mm 
przyłączeniowy swobodny 

do 500 
500-1000 
1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16 

 
5.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nie ukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 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. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
obróbka spoin 
przetopienie grani 
wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
(4) Zalecenia technologiczne 
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
5.3.7. Połączenia na śruby 
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. 
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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. 
5.4. Montaż konstrukcji 
5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 
5.4.2. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Metr gotowej konstrukcji w tonach. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
10.  Przepisy związane 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
   Warunki techniczne  dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i  
   wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  
i podobnych produktów. Metody przygotowania  powierzchni.  Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 

 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
3. ROBOTY FUNDAMENTOWE I KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 

 
.1. Wstęp 
.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót fundamentowych . 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych związanych z budową zadaszenia 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych i 
żelbetowych konstrukcyjnych w zakresie wykonania fundamentów   zadaszenia trybun 
stadionu w Ursusie, 
- wykonanie deskowań, 
- przygotowanie zbrojenia, 
- montaż zbrojenia, 
- wbudowanie mieszanki betonowej, 
- warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu, 
- pielęgnacja betonu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz ST-00 
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, 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 wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych. 
wykonywanych na miejscu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową,oraz ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
- piasek do zapraw, 
- beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, 
- stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2005 
- roztwór asfaltowy do gruntowania, 
- lepik asfaltowy na zimno, 
- zaprawa cementowo-wapienna, 
- emulsja asfaltowa izolacyjna, 
- inne drobne materiały pomocnicze. 
Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać atest hutniczy. 
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Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża oraz 
szalowanie ścian. 
Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności. 
Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta – 
dostawcy. 
3. Sprzęt 
-  piła do betonu 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h, 
- prościarka do prętów, 
- nożyce do prętów, 
- giętarka do prętów, 
- wyciąg 
- wiertnica 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
Samochód samowyładowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne środki 
transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
5. Wykonanie Robót 
 Warunki wykonywania fundamentów bezpośrednich 
• Podłoże pod fundamenty 
o Podłoże gruntowe, na którym mają być posadowione fundamenty, powinno być 

przedmiotem odbioru częściowego. W dnie wykopu należy przeprowadzić badania kon-
trolne gruntów  w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście właściwości podłoża nie są gorsze 
(np. mniejsza nośność lub większa podatność) od przyjętych w projekcie konstrukcji i jej 
fundamentów. Odbiór podłoża powinien być przeprowadzony bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót fundamentowych.  

o Grunty o zbyt małej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie 
naturalnej struktury wskutek „przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku 
urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego działania), zalegające w dnie wykopu, 
powinny być częściowo lub całkowicie wymienione albo wzmocnione zgodnie z 
projektem.  

o Gdy w podłożu, na którym ma być posadowiony obiekt budowlany, występują grunty 
wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano przykrycia ich warstwą zabezpieczającą 
przed przemarzaniem, należy je usunąć co najmniej do głębokości przemarzania gruntu. 

o Jeżeli konieczne jest wyrównanie podłoża, wykonanie warstwy pośredniej lub wymiana 
gruntu, można wykonać podsypkę piaskowo--żwirową lub chudy beton. 

Warstwa chudego betonu nie powinna być grubsza niż 1/4 szerokości fundamentu. Pod-
sypka powinna być wykonana z piasku średniego lub grubego, pospótki lub żwiru. Gdy 
podsypka jest grubsza niż 20 cm, należy ja układać warstwami i zagęszczać . Gdy w podłożu 
zalega grunt plastyczny, pod fundamentem należy umieścić warstwę pośrednią (ok. 10 cm 
podsypki piaskowej lub betonu). 
5.1. Wymagania ogólne 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych i 
konstrukcyjnych żelbetowych dla wykonania fundamentów . 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. 
Przed rozpoczęciem robót betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonać oceny: 
- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża 
trasy oraz odeskowanie fundamentów. 
5.2. Zakres wykonania Robót 
Wykopy pod fundamenty prowadzić mechanicznie i ręcznie. Pod projektowane   słupy 
stalowe wykonane będą  walcowe fundamenty słupowe  zakończone stopą kwadratową.  
Zbrojenie   prętami żebrowanymi Φ12 A-II (18G2-b) i strzemionami Φ6 ze stali A-0 (St0S-b).   
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Stopę zaizolować – 1x  lepikiem na zimno. 
5.3. Wymagania szczegółowe wykonania Robót 
5.3.1. Wykonanie deskowań 
Szalowanie fundamentów słupowych  wykonane będzie z tub kartonowych. Będzie to 
deskowanie tracone.  
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 
5.3.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 
farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
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 cieplej 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 1m. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-B-
03264:2002. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
6.3.3. 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 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.  
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
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-B-03264:2002. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania 
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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. 
5.3.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej: 
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 
dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów 
ustalających położenie armatury itd., 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i 
ścian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 
bezpośrednio przed betonowaniem. 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny 
być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w 
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, 
należy je zmoczyć wodą. 
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
 
Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej: 
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 
2. Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie większym niż 80 x 80 cm, bez 
krzyżującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m. 
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od 
góry może się odbywać z wysokości nie przekraczającej 3,5 m. 
3. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 i 
2 należy stosować rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rękawy ) itp. Przy konieczności 
zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy 
ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia 
bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m 
należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe 
urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 
4. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych: 
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 
czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
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ułożonej mieszanki, 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
należy ją usunąć, 
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 
dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
części budowli, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
konsystencja mieszanki betonowej, 
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Zagęszczenie betonu: 
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na 
użycie wibratorów pogrążalnych. 
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie 
powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy 
zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy 
wibratora ( roboczej jego części ). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 – 
10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10 – 20 cm. Grubość zagęszczonej 
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych 
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12 cm. 
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu 
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów 
powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w 
zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, 
charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym 
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 
i gęstoplastycznej ; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do 
konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 
1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym 
zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m, 
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 
o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz 
do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny działania wibratorów 
powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 
około 20 cm ; grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie 
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powinna być większa niż : 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym 
zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na 
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu 
powierzchni stwardniałego betonu. 
11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi 
powinno być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie : 
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody 
z mieszanki betonowej, 
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 
odciągających wodę, 
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności 
położenia elementów i montażu zbrojenia. 
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 
każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na 
głębokość 5÷10cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania 
deskowania młotkiem drewnianym. 
 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie 
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła w kierunku 
naprężeń 
głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowania do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez : 
- usuniecie 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 odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to czas trwania 
przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.3.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 
Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
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W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej od 5ºC, 
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20oC, w chwili 
układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 
7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
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. 
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 15MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0º C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.3.6 Pielęgnacja betonu 
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. 
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny : 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – 
mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych 
warunków klimatycznych, 
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od 
chwili jego ułożenia 
- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 
razy na dobę, 
- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 
d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania 
betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią 
temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 
3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
4. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane 
środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone 
na powierzchnię świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom : 
- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili 
posmarowania nimi betonu, 
- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu 
świeżego 
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i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 
- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 
1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, 
powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, 
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co 
najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale  ogólnym. 
3.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych 
materiałów z Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
6.2.1. Odbiór robót 
• Odbiór podłoża. Odbiór podłoża powinien być dokonany bezpośrednio przed przystąpie-
niem do wykonania fundamentów, aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem 
fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu (np. wskutek zawilgocenia 
opadami atmosferycznymi).   
o Odbiór podłoża należy dokonywać przed uleżeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chu-

dego betonu lub innych warstw izolacyjnych albo wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz 
innych warstw przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu. 

o Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności rzeczywistych warunków wodno--
gruntowych w podłożu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przydatności gruntów do 
celów przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz spełnienia wymagań p. 12.2.1.  

o Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udziałem 
projektanta dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

o Protokół odbioru podłoża powinien zawierać wyniki badań podłoża. Przy sprawdzaniu 
stanów gruntów w podłożu można stosować makroskopowe metody badań. Gdy 
właściwości gruntów nie odpowiadają warunkom projektu, należy wykonać badania 
laboratoryjne.  

o Sprawdzenie stanu gruntów - do głębokości l mód poziomu posadowienia. Gdy na tej głę-
bokości występują grunty słabsze, niż to przyjęto w dokumentacji, należy przeprowadzić 
głębsze badania całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej szerokości 
fundamentów, jeżeli ich szerokość wynosi mniej niż 2,5 m.  

• Odbiór robót fundamentowych  
o Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co 

powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W 
przypadku gdy zgłoszono zastrzeżenia, nie należy rozpoczynać robót fundamentowych. 
Może mieć ono miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora zaktualizowanej 
dokumentacji technicznej danego fundamentu.  

o W ciągu całego czasu trwania robót fundamentowych należy sprawdzać stan odwodnie-
nia podłoża. 

o W czasie odbioru fundamentów należy sprawdzać: zgodność ich usytuowania w planie i 
poziom posadowienia zgodnie z projektem, prawidłowość wykonania robót ciesielskich, 
zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót 
powinien być dokonywany sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi wykony-
wania tych robót a wyniki odbioru - zapisane w protokołach odbioru robót zanikających. 

o Odbioru zasypki wykopu fundamentowego należy dokonywać na podstawie doraźnych 
badań jej zagęszczenia podczas tych robót oraz sporządzanych protokołów z odbioru ro-
bót zanikających,  

o W przypadku budynków wymagających obserwacji należy przy każdym odbiorze czę-
ściowym robót budowlanych sprawdzać stan założonych reperów i wyniki obserwacji 
osiadań oraz porównywać je z osiadaniami dopuszczalnymi. 
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o Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, jeżeli nie zostały one okre-
ślone w projekcie, obowiązują warunki podane dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów ≤ 5 cm. Odchylenia w 
poziomach konstrukcji fundamentów ≤ 2 cm. Dla fundamentów służących jako oparcie 
słupów żelbetowych prefabrykowanych oraz elementów wielkowymiarowych ≤ 0,5 cm. 
Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać wartości 
podanych w projekcie. 

 
6.3. Zakres kontroli i badań 
6.3.1. Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na : 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
6.3.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
6.3.3. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inspektorowi Nadzoru . 
Kontrola jakości składników betonu.  
 Beton dostarczony ma być z wytwórni betonu i posiadać odpowiednie atesty. 
  
6.3.4. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami norm 
państwowych oraz niniejszej SST. 
Kontrola jakości mieszanki betonowej 
1. Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z 
częstotliwością, 
nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można 
nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub 
żelbetowy jest rozformowany. 
2. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili 
układania mieszanki nie powinna być większa niż : 
± 1 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji plastycznej, 
± 2 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
± 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be – dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 
3. Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w 
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rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo 
dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej 
szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki. 
6.3.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z niniejszą SST. 
Kontrola procesu wykonywania betonu 
1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. 
2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, 
powinna być prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie 
- temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach 
obniżonej temperatury, 
- ciśnienie – w przypadku prasowania mieszanki betonowej, 
- podciśnienie – przy odwadnianiu próżniowym, 
- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują, wymagania technologiczne. 
6.3.6. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-EN 12390-2:2001 oraz 
niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.3.7. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 
badaniach Inspektorowi Nadzoru. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz 
niniejszej SST. 
6.3.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacja projektową, 
postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
6.3.9. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na : 
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
7. Obmiar robót 
7.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. 
.7.2 Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla betonu – 1 m3 betonu z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną i faktycznie 
wbudowana ilość betonu 
- dla zbrojenia i konstrukcji – 1 kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 
0,1t). Do obliczenia należności przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji 
Projektowej i zamontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Dla 
konstrukcji bierze się ciężar wynikający z Dokumentacji Projektowej bez spawów. 
Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
profili i prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
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- dla bloczków betonowych 1 m3 wykonanych fundamentów z dokładnością do 0,1 
8. Odbiór robót 
8.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady podano w rozdziale ST-00. 
3.8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych 
W trakcie odbioru należy: 
- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych 
dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do robót , wyników 
pomiarów i badań, 
- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
- sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących robót, 
- dokonać szczegółowych oględzin robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale ST-00. 
9.2. Płatności 
Podstawę płatności stanowi cena za 1m3 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, 
- oczyszczenia podłoża, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
- oczyszczenie i wyposażenie zbrojenia, 
- przycięcie , wygięcie i łączenie zbrojenia, 
- montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich 
otulin, 
- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem 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 usuniecie ich poza teren robót, 
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora Nadzoru. 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
10 Przepisy związane 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 
2016; 
z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 
1360, 
z późniejszymi zmianami) 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
cementu. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności 
alkalicznej metodą szybką. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika 
nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne wymagania i badania. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 
badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1 : Klasyfikacja. 
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2 : Terminologia. 


