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ST-00.00.00 Wymagania ogólne (Roboty przygotowawcze) 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót:  
 
,,Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania budynku gospodarczego oraz części budynku usługowego na remizę straŜacką 
oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Burgrabicach” na działkach nr 398/3, 399/2, 389. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi.  
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1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową 
wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. Budowla - kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci 
uzbrojenia terenu. 
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
1.4.6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez zaplecze budowy. 
1.4.7. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜki 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu 
1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych 
1.5.3. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, 
jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru i projektanta, którzy dokonają odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami 

technicznymi i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostroŜności zabezpieczenia przed: 
a) wypadkami 
b) moŜliwością powstania poŜaru 
1.5.7. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony poŜarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji elektrycznych i sanitarnych w czasie 
trwania budowy. 

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie na i z terenu robót 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 

ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty odbioru ostatecznego(końcowego). 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, o 
których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. KaŜdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub bezpośrednio po dostarczeniu 
wbudowane. Za przechowywane materiały w całości odpowiada wykonawca. 
3. Sprzęt 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
4. Transport 

Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie moŜe zagraŜać bezpieczeństwu innym uŜytkownikom tras 
komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. 
PrzeciąŜenie maszyny i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciąŜenie robocze jest zabronione. 
5. Wykonanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty ostatecznego odbioru. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami ST i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania. 

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonanie kaŜdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, 
sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieŜącej oraz protokołu odbioru robót. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel wykonawcy. 
6.2. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy 
(robót). Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. 

Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzonych robót I terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. W razie potrzeby wyniki 
obmiarów będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR- ach oraz KNNR- ach. Jednostki 
obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 4 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemoŜliwe jest prowadzenie jakichkolwiek robót dotyczących 
przedmiotowego miejsca odbioru chyba, Ŝe upłynie okres 4 dni. O takim zamiarze wykonawca zobowiązany jest poinformować 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu 
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny(końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem 
do dziennika budowy. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgłoszeniu przez kierownika budowy (wykonawcę) zakończenia danego 
etapu robót lub wszystkich robót w przypadku odbioru końcowego. Z odbioru robót spisuje się stosowny protokół odbioru. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach 
umownych ( ofercie). 
9.2. Dla robót dodatkowych lub zaniechanych podstawą płatności jest: 
- w przypadku robót uwzględnionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego pomnoŜona przez ilość 
robót dodatkowych lub zaniechanych 
- w przypadku robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie obmiarów i KNR-ów lub KNNR- ów z 
uwzględnieniem cen i stawek cenotwórczych z kosztorysu ofertowego 
9.3. Płatność nastąpi po wykonaniu robót przez wykonawcę i ich odbiorze przez inspektora nadzoru w sposób określony w umowie 
pomiędzy Inwestorem (zamawiającym) a wykonawcą (zleceniobiorcą). 
10. Dokumenty budowy 

W okresie realizacji zadania wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania, zabezpieczenia i udostępnienia 
osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy: 
a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robót 
b) ewentualne księgi obmiarów 
c) atestów, aprobat technicznych, certyfikatów itp. dokumentów dla wbudowanych materiałów 
d) protokołów odbioru robót 
e) protokoły przekazania terenu budowy 
f) protokoły z narad i ustaleń 



 - 4 - 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 
11. Przepisy związane 
11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 
poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 
676, Nr 80/03 poz. 718) 
11.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
11.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych 
uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
11.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 202 
poz. 2072) 
11.5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
11.6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 póz. 735) 
11.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia odległości i warunków 
dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub 
budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieŜnych i pasów przeciwpoŜarowych ( 
Dz.U. Nr 47/99 póz. 476) 
11.8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach 
publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670) 
11.9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811) 
11.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401) 
11.11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 póz. 455) 
11.12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 
Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji 
zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 
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WYKONANIE I ODBIÓR ROBÓT ZWIĄZANYCZH Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI śELBETOWYCH ORAZ WARSTW 
WYRÓWNAWCZYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem   niniejszej   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są   wymagania dotyczące  wykonania  i  odbioru  
robót  związanych  z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i Ŝelbetowych oraz warstw wyrównawczych, które zostaną wykonane w 
ramach: budowy zjazdu świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach. 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza ST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Niniejsza SST będzie równieŜ podstawa do: 
• kontrolowania jakości wykonywanych robót 
• przeprowadzenia procedur odbiorowych; 
• rozliczenia wykonanych robót 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  SST  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i mające na celu: 
• przygotowania mieszanki betonowej, 
• wykonaniem deskowana wraz z usztywnieniem, 
•  wykonanie  i  odbiór  zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach  Ŝelbetowych  wykonywanych  na mokro w budynkach oraz obiektach 
budownictwa inŜynieryjnego, 
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
• pielęgnacja betonu. 

Zakres  robót  obejmuje  elementy  konstrukcyjne  fundamentów,  podpór,  ścian,  słupy,  płyty, belki, podciągi, schody oraz 
konstrukcje niecek basenowych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia   podstawowe   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   szczegółowej   są   zgodne   z odpowiednimi  normami  oraz  
definicjami  podanymi  w  ST  "WYMAGANIA  OGÓLNE" podanym poniŜej: 
• Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
• Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
• Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
• Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o 
boku oczka kwadratowego 2mm. 
•  Nasiąkliwość  betonu  -  stosunek  masy  wody,  która  zdolny  jest  wchłonąć  beton,  do  jego 
masy w stanie suchym. 
• Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (Np. W8) klasyfikujący beton pod Względem przepuszczalności wody. Liczba 
po literze W oznacza dziesięciokrotna wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
• Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton podwzględem jego odporności na działania 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych, przy której ubytek masy 
jest mniejszy niŜ 2%. 
•   Klasa   betonu   -   symbol   literowo-liczbowy   (np.   B30)   Klasyfikujący   beton   pod względem wytrzymałości na ściskanie. Liczba 
po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowana RbG w MPa. 
• Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95% prawdopodobieństwem)  uzyskania  
w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek  sześciennych  o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą 
PN-B-06250. 
• Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 40mm. 
•  Zbrojenie  niespreŜajace  -  zbrojenie  konstrukcji  betonowej  nie  wprowadzające  do  niej napręŜeń w sposób czynny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wymagania podstawowe zawarto w ST "WYMAGANIA OGÓLNE"   wymagania dotyczące wykonania   robót   budowlanych"   
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacja  projektowa,  SST  i  
poleceniami  Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" Ponadto 
materiały stosowane do wykonywania przedmiotowych robót powinny mieć: 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
• Atest hutniczy, 
Sposób   transportu   i   składowania   powinien   być   zgodny   z   warunkami   i   wymaganiami podanymi przez producenta. 
2.2. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1. Cement - wymagania i badania 

Cement  pochodzący  z  kaŜdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w  normie  PN-B-19701.   Dopuszczalne   jest   
stosowanie   jedynie   cementu   portlandzkiego   czystego   (bez dodatków) klasy: 
• Dla betonu klasy B25  - klasa cementu 32,5 R, 
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• Dla betonu klasy B30, B37 i B45 - klasa cementu 42,5 R, 
• Dla betonu klasy B50 i większej - klasa cementu 52,5 R. 

Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
KaŜda partia dostarczonego cementu przed jej ubyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi  uzyskać  akceptacje  Inspektora  
Nadzoru.  Zakazuje  się  pobierania  cementu  ze  stacji przesypowych  (silosów),  jeŜeli  nie  ma  pewności,  Ŝe  dostarczany  jest  tam 
tylko  jeden  rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien 
podlegać następującym badaniom: 
• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996 PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997, 
• sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki  wyŜej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego muszą spełniać następujące 
wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
• początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
• wg próby Le Chateliera - nie więcej niŜ 8mm, 
• wg próby na plackach - normalna. 

Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają  sprawdzeniu  zawartości grudek (zbryleń), niedających się 
rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niŜ 20% cięŜaru 
cementu ilości grudek nie dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie  rozpadających  się  w  wodzie.  Grudki  naleŜy  usunąć poprzez  
przesianie  przez  sito  o  boku  oczka  kwadratowego  2  mm.  W  przypadku,  gdy wymienione  badania  wykazały  niezgodność  z  
normami,  cement  nie  moŜe  być  uŜyty  do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
•  cement  pakowany  (workowany)  -  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
• cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  
cementu  luzem, zaopatrzone  w  urządzenia  do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzania kontroli objętości   cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych   ścianach). PodłoŜa 
składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed   ściekami wody deszczowej i 
zanieczyszczę. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające  cement przed zawilgoceniem 
i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca  przechowywania. Cement  nie  moŜe  
być uŜyty do betonu po okresie: 
• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

KaŜda   partia   cementu,   dla   której   wydano   oddzielne   świadectwo  jakości   powinna   być przechowywana osobno w sposób 
umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
2.2.2.Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością pozwalająca na wykonanie partii 
betonu o stałej jakości. 

Poszczególne   rodzaje   i   frakcje   kruszywa   musza   być   na   placu   składowym   oddzielnie składowane na umocnionym i 
czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badana  przez  
ściskanie  w  cylindrze zgodna  z  wymaganiami  normy  PN-B-06714.40.  W  kruszywie  grubym  nie  dopuszcza  się grudek  gliny.  W  
kruszywie  grubszym  zawartość  podziarna  nie  powinna  przekraczać  5%,  a nadziana 10%. 

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

Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki  50,  o  maksymalnym  
wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, E zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
• zawartość pyłów mineralnych - do 1 %, 
• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) - do 20%, 
• wskaźnik rozkruszenia: 
- dla grysów granitowych - do 16%, 
- dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 
• nasiąkliwość - do 1,2%, 
• mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
•  reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-B-06714.34  nie  powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1 %, 
• zawartość związków siarki - do 0,1 %, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych, niedających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PNB- 06714.26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja  piasku  rzecznego  i  
kopalnianego  uszlachetnionego.  Zawartość  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
• do 0,25mm - 14=19%, 
• do 0,50mm - 33=48%, 
• do 1,00mm - 53=76%. 
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Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
• zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
•  reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określoną  wg  normy  PN-B06714.34  nie  wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 
0,1%, 
• zawartość związków siarki - do 0,2%, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych  - niedającą barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PNB- 06714.26, 
• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  kaŜdej  partii  kruszywa  wyników jego pełnych badań wg normy PN-
B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez   Inspektora 
Nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uŜycie 
takiego kruszywa  moŜe  nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrole wilgotnośc kruszywa wg normy PN-B-06714.18, dla korygowania 
receptury roboczej betonu. 
2.2.3.Woda zasobowa - wymagania i badania 

Woda  zasobowa  do  betonu  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-32250.,  JeŜeli wodę  do  betonu  przewiduje  się  
czerpać  z  wodociągów  miejskich,  to  woda  ta  nie  wymaga badania. 
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
• napowietrzającym, 
• uplastyczniającym, 
• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
• napowietrzajaco - uplastyczniających, 
• przyspieszajaco-uplastyczniajacych. 

Domieszki do betonów musza mięć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz 
posiadać atest producenta. 
2.3. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
• nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
• mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 20% po 150 cyklach 
zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
• wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  norma  PN-B-06250  tak,  aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Stosunek   poszczególnych   frakcji   kruszywa   grubego   ustalany   doświadczalnie   powinien odpowiadać  najmniejszej  
jamistości.  Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być 
jak  najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać  niezbędną  urabialność  przy  zagęszczeniu  przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niŜ 42% Przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o 
wymaganej konsystencji zawierających równa, ale nie większa od dopuszczalnej, ilość piasku, 
• za optymalna ilość piasku przyjmuje się taka, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się 
największa masa objętościowa. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego  mieszankę  
betonowa  naleŜy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  
mieszanek  o  róŜnych wartościach   w/c   (mniejszych   i   większych   od   wartości   przewidywanej   teoretycznie) wykonanych  ze  
stosowanych  materiałów.  Dla  teoretycznego  ustalenia  wartości  wskaźnika w/c  w  mieszance  moŜna  skorzystać  z  wartości  
parametru  A  podawanego  w  literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu SA następujące: 
• 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 
• 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyŜszych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 
(średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10°C), średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równa 1,3 
RbG. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 
• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
•  wartości  3,5-5,5%  -  dla  betonu  naraŜonego  na  czynniki  atmosferyczne,  przy  uziarnieniu kruszywa do 16mm, 
• wartości 4,5-6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w normie   PNB-   06250   
symbolem   K-3.   Konsystencje   mieszaki   sprawdza   się   podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
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Dopuszcza się dwie metody badania: 
• metoda Ve-Be, 
• metoda stoŜka opadowego. 

RóŜnice pomiędzy załoŜona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą 
przekraczać: 
• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
• ±10m przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 

Pomiaru   konsystencji   mieszanek   K1   do   K3   (wg   normy   PN-B-06250)   trzeba   dokonać aparatem  Ve-Be.  Dla  konsystencji  
plastycznej  K3  dopuszcza  się  na  budowie  pomiar  przy pomocy stoŜka opadowego. 
2.4. Stal zbrojeniowa 
2.4.1.Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal 
klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, 
2.4.2.Własciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku B500SP wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach: 
• średnica pręta w mm 6 - 32 
• granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
• wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
• wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
• wydłuŜenie (min) w % 20 
• zginanie do kata 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty  okrągłe  gładkie  ze  stali  gatunku  St3S-b  wg  normy  PN-H-84023/01  o  następujących parametrach: 
• średnica pręta w mm 5, 5 - 40 
• granica plastyczności Re (min) w Mpa 240 
• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w Mpa 370 
• wytrzymałość charakterystyczna w Mpa 240 
• wytrzymałość obliczeniowa w Mpa 200 
• wydłuŜenie (min) w % 24 
• zginanie do kata 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 
• średnica pręta w mm 5,5 - 40 
• granica plastyczności Re (min) w Mpa 220 
• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w Mpa 310 
• wydłuŜenie (min) w % 22 
• zginanie do kata 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwana. 
Na   powierzchni   czołowej   prętów   niedopuszczone   są   jamy   usadowe,   rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
2.4.3.Wymagania przy odbiorze 

Pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na 
budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym maja być podane: 
• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
• numer wytopu lub numer partii, 
•   wszystkie   wyniki   przeprowadzonych   badań   oraz   skład   chemiczny   według   analizy wykopowej, 
• masa partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do kaŜdej wiązki) musza 
znajdować się następujące informacje: 
• znak wytwórcy, 
• średnica nominalna, 
• znak stali, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• znak obróbki cieplnej. 
2.5. Drut montaŜowy 

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
2.6. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu. Podkładki dystansowe musza być 
przymocowane do prętów. 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" 
3.1. Roboty betonowe 

Roboty  te  moŜna  wykonać  przy  uŜyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez Inspektora  Nadzoru.  Dozatory  
musza  mięć  aktualne  świadectwo  legalizacyjne.  Mieszanie składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  
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wymuszonym  działaniu (zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolnospadowych).  Do  podawania  mieszanek  naleŜy stosować  
pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Do zagęszczania  mieszanki  betonowej  naleŜy  
stosować  wibratory  z  buławami  o  średnicy  nie większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej, o   częstotliwości   6000   drgań/min   i   łaty   wibracyjne   charakteryzujące   się   jednakowymi drganiami na całej długości. 

3.2. Roboty zbrojarskie 
Sprzęt   uŜywany   przy   przygotowaniu   i   montaŜu   zbrojenia   wiotkiego   w   konstrukcjach budowlanych  powinien  spełniać  

wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  
zgrzewarki,  spawarki powinny   być   sprawne  oraz   posiadać   fabryczna   gwarancje   i   instrukcje   obsługi.  Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy  
szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4. TRANSPORT 

Ogólne  wymagania  dotyczące  środków  transportowych  podano  w  ST  "WYMAGANIA OGÓLNE" 
4.1. Roboty betoniarskie 

Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" 
naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej   moŜna   wykonywać   
przy   pomocy   pompy   do   betonu   lub   innych   smrodków zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru.  Czas  transportu  i  
wbudowania  mieszanki  nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
• 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
• 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
• 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
4.2. Roboty zbrojarskie 

Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie  trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE". Wykonawca przedstawia Inspektorowi  nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarski i 
zbrojarskie. 
5.1.Roboty betoniarskie 
5.1.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i 
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
• wybór składników betonu, 
•  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
• sposób transportu mieszanki betonowej, kolejność i sposób betonowania, 
•   wskazanie   przerw   roboczych   i   sposobu   łączenia   betonu   w   tych   przerwach,   sposób pielęgnacji betonu, 
• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Prawidłowość wykonania wszystkich 
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowana, usztywnień pomostów itp., 
• prawidłowość wykonania zbrojenia, 
• zgodność rzędnych z projektem, 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana wielkość otuliny, 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innym przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów betonowa konstrukcje (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  PN-B-06251. Betonowanie moŜna rozpocząć po 
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który 
moŜe zapewnić zadane w ST wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Donatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku.   Urządzenia 
dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane, co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu   składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania naleŜy ustalić  doświadczalnie, jednak nie 
powinien on być krótszy niŜ 2 minuty. Do podawania m ieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji 
umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki  betonowej nie naleŜy zrzucać z 
wysokości większej niŜ 0,7m od powierzchni, na która spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m). Przy 
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wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 
• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonowa naleŜy układać bezpośrednia z pojemnika lub rurociągu pompy bądź teŜ 
za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
•  przy  betonowaniu  odczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przy  dylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki: 
•  wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z  buławami  o średnicy nie większej niŜ 0,65 
odległości miedzy prętami zbrojenia lezącymi w płaszczyźnie poziomej, 
•   podczas  zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora, 
• podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  naleŜy  zagłębiać  buławę  na  głębokość  5-8cm w warstwie poprzednia i 
przytrzymywacz buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 
wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5m, 
• elki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi 
drganiami na całej długości; 
• czas zagęszcz. wibratorem powierzchniowym lub belka (łata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku  
długości  elementu;  rozstaw  wibratorów  naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być  uzgodnione  z  Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  
moŜna  się  kierować zasada, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia  betonu  w miejscu przerwania 
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze, świeŜym przez  usuniecie  z  
powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych odruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie woda. PowyŜsze 
zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W  przypadku  przerwy  w układaniu betonu zagęszczanym 
przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć  później niŜ w ciągu  3 godzin lub po  całkowitym stwardnieniu 
betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  i poprzednio   ułoŜonego betonu. W przypadku, gdy 
betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest  wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.1.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej betonu 

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5°C, zachowując warunki  
umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie  wytrzymałości 
15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana  konstrukcja. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody  Inspektora Nadzoru oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata 
ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat 
lub folii. 
5.1.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed  deszczem  i  nasłonecznieniem.  Przy  temperaturze  
otoczenia  wyŜszej  niŜ  +5°C  naleŜy nie później niŜ po 12godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i 
wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni, co  3  godziny w  dzień  i  co  najmniej  1 raz w n ocy,  a  w następne  dni,  co 
najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  PN-B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania  przez  niego  
wytrzymałości  na najmniej 15 Mpa. 
5.1.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
•  wszystkie  betonowe  powierzchnie  musza  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  miedzy ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 
• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; 
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  JeŜeli  dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 
wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające 
nierówności wyrównać za pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody.  Wyklucza  się  szpachlowanie  konstrukcji  po 
rozdeskowaniu. 
5.1.6. Deskowania 

Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór) naleŜy wykonać według projektu 
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń   statyczno-wytrzymałosciowych.   Projekt   opracuje   
Wykonawca   w   ramach   ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły   
wywołane   parciem   świeŜej   masy   betonowej   i   uderzeniami   przy   jej   wylewaniu   z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
• szybkość betonowania, 
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• sposób zagęszczania, 
• obciąŜenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
• zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
• zapewniać jednorodna powierzchnie betonu, 
• zapewniać odpowiednia szczelność, 
• zapewniać łatwy ich montaŜŜ i demontaŜŜ oraz wielokrotność uŜycia, 
• wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  cześć deskowań  moŜna  uŜyć  desek  z  
drzew  iglastych  III  lub  IV  klasy.  Minimalna  grubość  desek wynosi  32  mm.  Deski  powinny  być  jednostronnie  strugane  i  
przygotowane  do  łączenia  na wpust  i  pióro.  Styki,  gdzie  nie  moŜna  zastosować  połączenia  na  pióro  i  wpust,  naleŜy 
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianka. NaleŜy zwrócić szczególna uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Szafowania  naleŜy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa.  Belki  
gzymsowe  oraz gzymsy   wykonywane   razem   z   pokrywami   okapowymi   musza   być   wykonywane   w deskowaniu z 
zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 
5. 2 Roboty betoniarskie 
5.2.1 Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie,  montaŜŜ  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN91/5- 10042, a klasy i gatunki stali 
winny być zgodne z dokumentacja projektowa. 
• Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zatłuszczone lub zabrudzone farba olejna moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. Stal naraŜona na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć woda słodka. Stal pokryta łuszcząca się rdza  i  
zabłocona  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  rzecznie  lub  mechanicznie  bądź  teŜ przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  
naleŜy  sprawdzić  wymiary  przekroju  poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzona moŜna zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
• Prostowanie prętów 

Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocna  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia 
od linii prostej wynosi 4mm. 
• Ciecie prętów zbrojeniowych 

Ciecie  prętów  naleŜy  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  Wskazane jest   sporządzenie   w   tym   celu 
planu ciecia. Ciecia   przeprowadza   się   przy   uŜyciu mechanicznych noŜy. 
Dopuszcza się równieŜ ciecie palnikiem acetylenowym. 
• Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim  połoŜyć  spoinę,  wynosi  10d  dla  
stali  A-III  i  A-II  lub  5d  dla  stali  A-I.  Na  zimno  na budowie moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy  5-12mm. Pręty o 
średnicy d > 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów  konstrukcji,  
w  których  zagięciu  ulęgają  jednocześnie  wszystkie  pręty  zbrojenia rozciąganego,  naleŜy  stosować  średnice  zagięcia  równa,  
co  najmniej  20d.  Wewnętrzna średnica  odgięcia  strzemion  i  prętów  montaŜowych  powinna,  spełniac  warunki  podane  dla haków.  
Przy  odbiorze  haków  i  odgięć  prętów  naleŜy  zwrócić  szczególna  uwagę  na  ich zewnętrzna stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.2.3. MontaŜ  zbrojenia 
• Wymagania ogólne 

Układ  zbrojenia w  konstrukcji  musi  umoŜliwiac  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia  w 
deskowaniu  rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcje moŜna 
wbudować stal pokryta, co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi 
środkami chemicznymi, zabrudzonej  farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej   wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego powinna wynosić, co najmniej: 
— 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
— 0,055m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
— 0,05m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
— 0,03m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
— 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość w trakcie betonowania jest  
niedopuszczalne.  Niedopuszczalne  jest  chodzenie  po  wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
• Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem 
wiazałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiazałkowy o średnicy 1mm, uŜywa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12mm,  przy średnicach, większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów 
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naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" 
6.1. Roboty betoniarskie 
6.1.1 .Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje naleŜy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 
postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niŜ: 
• 1 próbka na 100 zarobów, 
• 1 próbka na 50m3 betonu, 
• 3 próbki na dobę, 
• 6 próbek na partie betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w 
okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250, JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜsza od 
przewidywanej dla danej klasy  betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych  badań  bedą  
pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia  warunków  wytrzymałości 
betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda  Inspektora Nadzoru 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych p róbek i 
badanie wytrzymałości betonu ściskanie w okresie  krótszym niŜ od 28 dni. Dla określenia  nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy 
stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z  
norma PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250. Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z   konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu nalepy 
pobrać przy stanowisku betonowania, c o najmniej jeden  raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. 
Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych  i  badać  w  okresie  90  dni  zgodnie  z  norma  PN-B-  06250.  Zaleca  się  
badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej  wg  normy  PN-B-06250  
liczba  próbek  reprezentujących  dana  partie betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 
dni. Wymagany stopień   wodoszczelności sprawdza się, pobierając, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
kaŜdorazowo przy  zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160mm i 
minimalnym wymiarze boku  lub  średnicy 100 mm.  Próbki  przechowywać  naleŜy  w  warunkach  laboratoryjnych  i badać w okresie 
28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy   
spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych  
norma  PN-B-06250,  a  takŜe  gromadzenie,  przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom   technologicznym, naleŜy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne   do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu, 
• badanie mieszanki betonowej, 
• badanie betonu. 
6.1.2. Tolerancja wykonania 
• Wymagania ogólne 
— RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji zaleca się w przypadku wykonywania elementów 
szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności  konstrukcji  o powaŜnych  konsekwencjach jej zniszczenia  oraz konstrukcji  o 
charakterze monumentalnym. 
—   Ustalenia   projektowe   powinny   określać   wszelkie   wymagania   dotyczące   tolerancji specjalnych z podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale 
b)  innych  typów  odchyleń,  które  powinny  być  dodatkowo  kontrolowane,  poza  wartościami podanymi w normie, łącznie z 
określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c)   specjalnych   tolerancji   w   odniesieniu   do   wszystkich   lub   szczególnych   elementów konstrukcji. 
— Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
— Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuŜnych i poprzecznych 
osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
— Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości równoimienne w  stosunku do układu 
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy podjąć działania korygujące. 
• System odniesienia 
—  Przed  przystąpieniem  do  robót  na  budowie  naleŜy  ustalić  punkty  pomiarowe  zgodnie  z przyjęta  osnowa  geodezyjna  
stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211. 
— Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
• Fundamenty (ławy-stopy) 
—  Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  fundamentów  w  planie  nie  powinno  być większe niŜ: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
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pozycyjnego nie powinno być większe niŜ: 
± 20mm przy klasie tolerancji N1, ± 15mm przy klasie tolerancji N2. 
Słupy i ściany 
—  Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupów  i  ścian  w  planie  w  stosunku  do  punktu 
pozycyjnego 
(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niŜ: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie 
w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niŜ: ± 15mm przy klasie tolerancji N1, ± 10mm przy klasie 
tolerancji N2. 
—  Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L  (szerokości  lub  długości  w  metrach)  na kaŜdym poziomie nie powinno być 
większe niŜ: ± 20mm przy L < 30m, ± 0,25 (L+50) przy 30m < L < 250m, ± 0,10 (L+500) przy L >_ 500m. 
—  Dopuszczalne  odchylenie  słupa  lub  ściany  od  pionu  pomiędzy  poziomami  przyległych 
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niŜ: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne wygniecie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie  powinno  być  większe  niŜ:  ±10 mm  
lub  h/750  przy  klasie  tolerancji  N1,  ± 5 mm  lub 
h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
—  Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokości h; w 
stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być większa niŜ: 
E hi /300 n przy klasie tolerancji N1, E hi /400 n przy klasie tolerancji N2. 
• Belki i płyty 
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niŜ: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niŜ: 
± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niŜ 
± 15mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno być większe niŜ 
± 10mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne wygniecie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niŜ 
± 15mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji niepowinno być większe niŜ: 
± 15mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10mm przy klasie tolerancji N2. 
—  Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  H;  stropu  na  najwyŜszej  kondygnacji  w  stosunku  do 
poziomu podstawy nie powinno byc wieksze niŜ: 
± 20mm przy H; < 20m, 
± 0,5 (Hi+20) przy 20m < H; < 100m, 
± 0,2 (Hi+200) przy H; > 100m. 
• Przekroje 
— Dopuszczalne odchylenie wymiaru I; przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ: 
± 0,04 I; lub 10mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 I; lub 5 m przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej 
od pionu nie powinno być większe niŜ: 
± 0,04 I; lub 10mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02I; lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ: 
10mm przy klasie tolerancji N1, 
5mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ: 
10mm przy klasie tolerancji N1, 
5mm przy klasie tolerancji N2 
• Powierzchnie i krawędzie 
—  Dopuszczalne  odchylenia  od  płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej  powierzchni  na odcinku 2m nie powinny być większe 
niŜ: 7mm przy klasie tolerancji N1, 5mm przy klasie tolerancji N2. 
—  Dopuszczalne  odchylenia  od  płaskiej  nie  wygładzonej  powierzchni  na  odcinku  2m  nie powinny być większe niŜ: 15mm przy 
klasie tolerancji N1, 10mm przy klasie tolerancji N2. 
— Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny być większe 
niŜ: 
5mm przy klasie tolerancji N1, 
2mm przy klasie tolerancji N2. 
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— Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niŜ: 
6mm przy klasie tolerancji N1, 
4mm przy klasie tolerancji N2. 
—  Dopuszczalne  odchylenia  elementu  o  długości  L  (w  mm)  powodujące  jego  skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie 
nie powinno być większe niŜ: N100 < 20mm przy klasie tolerancji N1, N200 < 10mm przy klasie tolerancji N2. 
—  Dopuszczalne  odchylenia  linii  krawędzi  elementu  na  odcinku  1,0  m  nie  powinno  być większe niŜ: 
4mm przy klasie tolerancji N1, 
2mm przy klasie tolerancji N2. 
• Otwory i wkładki 
—  Dopuszczalne  odchylenia  w  usytuowaniu  otworów  i  wkładek  nie  powinno  być  większe niŜ: 
± 10mm przy klasie tolerancji N1,  
± 5mm przy klasie tolerancji N2. 
6.2. Roboty zbrojarskie 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz podanymi   
powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowie naleŜy 
przeprowadzic nastepujace badania: 
• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
• próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
• próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do  badania  naleŜy  pobrac  minimum  3  próbki  z  kaŜdego  kręgu  lub  wiązki.  Próbki  naleŜy pobrac  z  równych  miejsc  kręgu.  Jakość 
prętów naleŜy ocenic pozytywnie,  jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą  wynik  pozytywny.  Dopuszczalne  tolerancje wymiarów  w  
zakresie ciecia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej. Usytuowanie prętów: 
• otulenie wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie  przewiduje  się  zmniejszenia grubości otuliny, 
• rozstaw prętów w świetle: 10mm, 
• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10mm, 
• długość pręta miedzy odgięciami: ±10mm, 
• miejscowe wykrzywienie: ±5mm. 

Poprzeczki pod kable naleŜy wykonac z dokładnoscia:  ±1 mm (wzajemne   odległości mierzone w przekroju poprzecznym). 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
• liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym precie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
• róŜnica w rozstawie miedzy pretami głównymi nie powinna przekraczac ±0,5cm, 
• róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac ±2cm. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" 
7.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostka  obmiaru  jest  1m3  (metr  sześcienny)  konstrukcji  z  betonu.  Do  obliczenia  ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. : Nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
Jednostka obmiarowi jest 1kilogram. Do obliczania naleŜności przyjmuje sie teoretyczna ilosc (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. 
łaczna długosc pretów poszczególnych srednic pomnoŜona odpowiednio przez ich masę jednostkowa (kg/m). Nie dolicza się stali 
uŜytej na zakłady przy łaczeniu pretów, przekładek montaŜowych ani drutu wiazałkowego. Nie uwzglednia sie teŜ zwiekszonej ilosci 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawce pretów o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" 
8.1. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i ST 

Roboty   powinny   byc   wykonywane   zgodnie   z   dokumentacja   projektowa,   specyfikacja techniczna oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora Nadzoru. 
8.2.Odbiór robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawa odbioru robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, 
• inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
8.2.2.Zakres robót 

Zakres robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne potwierdzone 
przez niego dokumenty. 
8.3. Odbiór koncowy 

Odbiór koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia robót  
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega  
odbiorowi. 
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Odbiór powinien polegac na sprawdzeniu: 
• zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa, 
• zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretów w poszczególnych przekrojach, 
• rozstawu strzemion, 
• prawidłowosci wykonania haków, złacz i długosci zakotwien pretów, 
• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Odbiór koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robót betonowych i 
spełnieniu innych warunków dotyczacych  tych robót zawartych w umowie. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Roboty betoniarskie 
9.1.1 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzglednia: 
• zakup i dostarczenie niezbednych czynników produkcji, 
• oczyszczenie deskowania, 
• przygotowanie i transport mieszanki, 
• ułoŜenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, 
• wykonanie przerw dylatacyjnych, 
•   wykonanie   w   konstrukcji   wszystkich   wymaganych   projektem   otworów,   jak   równieŜ 

Osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp., 
• rozbiórke deskowan, rusztowan i pomostów, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych własnoscia Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 
• wykonanie badan i pomiarów kontrolnych. 
9.2. Roboty zbrojarskie 
9.2.1 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 
• zapewnienie niezbednych czynników produkcji, 
• oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretów stalowych, 
• łaczenie pretów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiazałkowego w deskowaniu 
zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza ST, 
• wykonanie badan i pomiarów, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiacych własnosc i usuniecie ich poza 
teren budowy. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.Normy 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc 1: Wymagania, własciwosci, produkcja i zgodnosc 
PN-EN 450:1998 Popiół lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakosci 
PN-EN 480-1:1999   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
PN-EN  480-2:1999  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badan.  Oznaczanie czasu wiazania 
PN-EN  480-4:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilości wody wydzielajacej sie samoczynnie 

z mieszanki betonowej 
PN-EN  480-5:1999  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badan.  Oznaczanie absorpcji kapilarnej 
PN-EN 480-6:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni 
PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji 
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w 

wodzie 
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w 

stwardniałym betonie 
PN-EN  480-12:1999  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badan.  Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesc 1: Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesc 2: Badanie konsystencji metoda opadu stoŜka 
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesc 3: Badanie konsystencji metoda Ve-Be 
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesc 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci 
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesc 5: Badanie konsystencji metoda stolika rozpływowego 
PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesc 6: Gestosc 
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czesc 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody cisnieniowe 
PN-EN 12390-1:2001  Badania betonu.  Czesc 1:  Kształt,  wymiary i inne wymagania dotyczace próbek do badania i form 
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Czesc 2: Wykonywanie i pielegnacja próbek do badan wytrzymałosciowych 
PN-EN 2390-3:2002 Badania betonu. Czesc 3: Wytrzymałosc na sciskanie próbek do badania 
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czesc 4: Wytrzymałosc na sciskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymałosciowych 
PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Czesc 5: Wytrzymałosc na zginanie próbek do badania 
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Czesc 6: Wytrzymałosc na rozciaganie przy rozłupywaniu próbek do badania 
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Czesc 7: Gestosc betonu 
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czesc 8: Głebokosc penetracji wody pod cisnieniem 
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Czesc 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałosci na 
sciskanie 
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PN-EN  12504-2:2002  Badania  betonu  w  konstrukcjach.  Czesc  2:  Badanie  nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 12636:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie przyczepnosci 

betonu do betonu 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnosc, 

znakowanie i etykietowanie 
PN-EN  934-4:2002  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Czesc  4:  Domieszki  do zaczynów iniekcyjnych do kanałów 

kablowych. Definicje, wymagania, zgodnosc, znakowanie i etykietowanie 
PN-EN  934-6:2002  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Czesc  6:  Pobieranie  próbek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci 
PN-EN  992:1999  Oznaczanie  gestosci  w  stanie  suchym  betonu  lekkiego  kruszywowego o otwartej strukturze 
PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymałosci na sciskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena 

zgodnosci. Definicje 
PN-EN 1520:2003 (U) Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
PN-EN 1521:1999 Oznaczanie wytrzymałosci na zginanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez 

odrywanie 
PN-EN 1543:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie narastania 

wytrzymałosci na rozciaganie polimerów 
PN-EN 1766:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Betony wzorcowe do badan 
PN-EN  1767:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Analiza w podczerwieni 
PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie współczynnika 

rozszerzalnosci cieplnej 
PN-EN 1799:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Badanie przydatnosci 

konstrukcyjnych materiałów klejacych do stosowania na powierzchniach betonowych 
PN-EN 1877-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Metody badan. Reakcyjne działanie 

zwiazane z Ŝywicami epoksydowymi. Czesc 1: Oznaczanie równowaŜnika epoksydowego 
PN-EN 1877-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Metody badan. Reakcyjne działanie 

zwiazane z Ŝywicami epoksydowymi. Czesc 2: Oznaczanie funkcji aminowych o całkowitej liczbie zasadowosci 
PN-EN 12188:2001 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie połaczenia stali ze 

stala w celu okreslenia właściwości konstrukcyjnych materiałów klejacych 
PN-EN 12189:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie czasu przydatnosci 

do uŜycia 
PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie wytrzymałosci na 

sciskanie zaprawy naprawczej 
PN-EN  12192-2:2002  (U)  Wyroby  i  systemy  dotyczace  ochrony  i  naprawy  konstrukcji betonowych. Analiza sitowa. Czesc 2: 

Metoda badania wypełniaczy do spoiw polimerowych 
PN-EN 12615:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie wytrzymałosci na 

scinanie 
PN-EN  13055-1:2003  Kruszywa  lekkie.  Czesc  1:  Kruszywa  lekkie  do  betonu,  zaprawy  i rzadkiej zaprawy 
PN-EN 13687-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.Oznaczanie 

kompatybilności termicznej. Czesc 1: Cykliczne zamraŜanierozmra Ŝanie przy zanurzeniu w soli odladzajacej 
PN-EN 13687-2:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie 

kompatybilnosci termicznej. Czesc 2: Cykliczny efekt burzy (szok termiczny) 
PN-EN 13687-3:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie 

kompatybilnosci termicznej. Czesc 3: Cykle termiczne bez soli odladzajacej 
PN-EN 13687-4:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. 
                                      Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czesc 4: Cykle termiczne na sucho 
PN-EN 13687-5:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody   badan.   Oznaczanie   

kompatybilnosci   termicznej.   Czesc   5:   Odpornosc   na   szok termiczny 
PN-EN ISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia i spreŜania betonu. Metody badan. Czesc 1: Prety, walcówka i drut do zbrojenia betonu 
PN-EN ISO 15630-2:2002 Stal do zbrojenia i spreŜania betonu. Metody badan. Czesc 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe 
PN-EN ISO 15630-3:2002 Stal do zbrojenia i spreŜania betonu. Metody badan. Czesc 3: Stal do spreŜania betonu 
PN-ENV 10080:2003 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal Ŝebrowana B 500. Warunki techniczne dostawy pretów, kregów i 

mat zgrzewanych 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
• Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji, 
• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
• 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONSTRUKCJE STALOWE 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, które zostaną 
wykonane w ramach budowy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach. 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1.  tj. 
wykonania słupa stalowego oraz płatwi stalowej. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru,.  
2. MATERIAŁY  
2.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Wymagania szczegółowe  
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm:  
•  PN-EN 10020:2003, •  PN-EN 10027-1:1994, •  PN-EN 10027-2:1994, •  PN-EN10021:1997, •  PN-EN10079:1996,  
•  PN-EN10204+AK:1997, •  PN-90/H-01103, •  PN-87/H-01104, •  PN-88/H-01105  

Na słup oraz płatew naleŜy stosować stal nierdzewną 
Wyroby walcowane – kształtowniki:  

- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,  
- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,  
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-N 10056-2:1998/Ap2003, 
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.  

Wyroby walcowane – blachy  
- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325.  
Łączniki  

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-
ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:  
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-
83/M-82343,  
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-
79/M-82018, PN-83/M-82039  

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-EN752:2000, a ponadto:  
- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430  
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002  
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-69356.  

Wszystkie uŜyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe ocechowanie. Materiały nie odpowiadające 
wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  

KaŜdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, lub groŜące zdrowiu zostaną przez 
Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt.4.  
4.2. Wymagania szczegółowe  

Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie konstrukcji powinno nastąpić dopiero 
po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne 
elementy jak nity, śruby, itp. Powinny być zabezpieczone przed zagubieniem.  

Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych oraz w przypadku lekkich elementów ręcznie.  
Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku naleŜy:  

- tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych odkształceń pod działaniem cięŜaru 
własnego,  
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- podłoŜyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z ostrymi krawędziami elementów,  
- przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez wyładowujących; zabezpiecza to elementy przed 
zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
5.2. Wymagania szczegółowe  

MontaŜ elementów stalowychh naleŜy wykonać ściśle wg. projektu. 
Przygotowanie stali – naleŜy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, poddać zewnętrznej kontroli, zwracając 

szczególną uwagę na rysy i pęknięcia.  
Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej.  

Obróbka.  
Na obróbkę materiału składają się czynności:  

- cięcie,  
- wykonanie otworów na śruby,  
- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe  
- gięcie elementów,  
- pasowanie elementów.  

Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem wymagań normy PN-89/S-10050. 
Przed przystąpieniem do składania elementów Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór elementów w zakresie oczyszczenia i 
oszlifowania powierzchni przylegających brzegów styków z zachowaniem wymagań normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN 
ISO913:2002.  
Malowanie.  

Przed zagruntowaniem naleŜy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji z rysunkami w dokumentacji technicznej 
oraz wygląd zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche. Temperatura w czasie gruntowania nie moŜe 
być niŜsza niŜ +5ºC .  
MontaŜ konstrukcji stalowej  

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie moŜe być większa niŜ 80%, a temperatura nie niŜsza niŜ +5°C. W czasie 
opadów atmosferycznych, mgły, mŜawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy naleŜy osłonić. Powierzchnie łączonych elementów 
powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niŜ 15cm. Spoiny powinny 
posiadać klasę zgodną z dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taką technologią, aby 
grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.  

Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999  
- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1,  
- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2  

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny odpowiadać wadliwości 
złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie 
spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.  

Przed przystąpieniem do montaŜu elementów konstrukcji, Wykonawca montaŜu powinien zapoznać się z protokołem odbioru 
elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania.  

Do montaŜu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050.  
Wykonane rusztowania montaŜowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do kaŜdego miejsca robót przewidzianego w 

dokumentacji projektowej.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne pkt. 6.  
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜona jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały.  
W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i 

zobowiąŜe Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości materiałów.  
6.2.  Kontrola połączeń spawanych  

Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach:  
- kontrola wstępna,  
- kontrola podczas spawania,  
- kontrola wykonanych połączeń.  

Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na zewnątrz,  
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na duŜej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza być wycięte i 

ponownie załoŜone.  
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i częstością zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów.  

Kontrola obejmuje:  
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową,  
- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub 
deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie.  
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- roboty montaŜowe  
- kontrola zachowania warunków bhp.  
6.4. Certyfikaty i deklaracje  

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia materiały, które posiadają:  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
•  Polską Normą  
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją.  
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Zasady ogólne  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-01 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
8.2. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki.  

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja 
odbierające roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez zamawiającego, min: 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i SST, instrukcje uŜytkowania i regulacji 
okien, oraz instrukcje uŜytkowania wszystkich innych elementów ślusarki wymienionych w projekcie technicznym.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1kg według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- montaŜ konstrukcji bez względu na sposób łączenia  
- montaŜ konstrukcji na budowie  
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
• PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  
• PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  
• PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  
• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
• PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary.  
• PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
• PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
• PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i masy. 
• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.  
• PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów.  
• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.  
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• PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych jakie 
zostaną wykonane w ramach budowy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach. 
1.2. Zakres stosowania ST 

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 ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i montaŜ 
konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
• Wykonanie i montaŜ belek, krokwi i słupków konstrukcji dachowej i zadaszenia, 
• Deskowania połaci dachowych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz określeniami 
zawartymi w ST .Wymagania ogólne., pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST .Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
2.1. Drewno lite 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB . Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie 
sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna naleŜy stosować w przypadkach 
technicznie uzasadnionych. 

Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. naleŜy wykonywać z drewna twardego, np. dębowego, akacjowego lub 
innego o zbliŜonej twardości. 

Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być 
oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja 
wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy 
wytrzymałościowe drewna litego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-EN 338. 

Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej wg 
PN-B-03150:2002. 
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniŜsza tabela. 

Klasy drewna 
Oznaczenie 

C24 C30 
Zginanie 24 30 
Rozciąganie wzdłuŜ włókien 14 18 
Ściskanie wzdłuŜ włókien 21 23 
Ściskanie w poprzek włókien 5,3 5,7 
Ścinanie wzdłuŜ włókien 0,4 0,4 

 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy: 

Wady C30 C24 
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do1/2 
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do1/3 
Skręt włókien do 7% do 10% 
Pęknięcie, pęcherze, zakorki i zbitki 
a) głębokie 
b) czołowe 

1/3 
1/1 

1/2 
1/1 

Zgnilizna niedopuszczala 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4mm 6mm 
Oblina Dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do ¼ szerokości lun długości 

 
Krzywizna podłuŜna 
a) płaszczyzn                        30mm - dla grubości do 38mm 
                                             10mm - dla grubości do 75mm 
b) boków                               10mm - dla szerokości do 75mm 
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                                              5mm - dla szerokości > 250mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.1.3. Wilgotność drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%, 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%. 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50mm lub do -20mm dla 20% ilości, 
- w szerokości: do +3mm lub do -1mm, 
- w grubości: do +1mm lub do -1mm; 
b) odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek; 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
- w grubości: +1mm i -1mm dla 20% ilości 
- w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości 
dla łat o grubości powyŜej 50mm: 
- w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości 
- w grubości: +2mm i -1mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i -2 mm; 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i -2 mm. 
2.2. Łączniki mechaniczne 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, 
pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
2.2.1. Gwoździe 

NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. Śruby 

NaleŜy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 
NaleŜy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 
NaleŜy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 
NaleŜy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

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

środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta. 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwą 
folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20cm. 

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami 
składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien 
być zagęszczony tak, aby nie powstawały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym 
wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być 
oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich deformacji. 
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Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być składowane w pozycji 
pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15°, lub w pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co 
najmniej 20cm od podłoŜa, w sposób nie powodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania 
elementów poziomych. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
2.5. Badania na budowie 

KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację InŜyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje InŜynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Wymagania dotyczące właściwości sprzętu, maszyn i narzędzi 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 

• Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
• Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone, z dostateczną wentylacją. 
4. Wymagania dotyczące transportu 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej 
wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2. Więźba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania 

wzornika powinna wynosić do 1mm. 
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych więcej jak 0,5mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2cm w osiach rozstawu belek, do 1cm w osiach rozstawu krokwi, 
- w długości elementu do 20mm, 
- w odległości między węzłami do 5mm, 
- w wysokości do 10mm. 

Elementy wiązara stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 
5.3. Belki stropowe (pas dolny wiązara), krokwie, murłaty. 

Rozstaw wiązarów i krokwi powinien być zgodny z dokumentacją techniczna. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w rozstawie wiązarów z podsufitką do 3cm, 
- w odchyleniu od poziomu do 2mm na 1m długości. 

Murłaty powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niŜ co 2,5m. 
Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz zabezpieczone na 

długości oparcia papą. 
Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3cm. 

5.4 Ołacenie połaci dachowych 
Łaty powinny mieć przekrój zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej, jednak nie mniej niŜ 38x50mm. 
Łaty ułoŜone poziomo powinny być przybite do kaŜdego wiązara jednym gwoździem 4x100 mm. Długość gwoździ powinna być 

co najmniej 2,5× większa niŜ grubość łaty. 
Styki łat powinny znajdować się na wiązarze. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola i badania materiałów i wyrobów 

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w normach, 
aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być 
podane: 
- W zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z dokumentami odniesienia oznaczonych 
znakiem budowlanym), 
- W zapisach w dzienniku budowy, 
- W innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 

KaŜda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację lub certyfikat 
zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE. 

Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie naleŜy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, 
wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 

Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 
1386). 
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6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników 

odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. 
Badanie elementów przed montaŜem obejmuje: 

- Sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
- Sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z 
podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna. 

Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- zabezpieczenie drewna, 
- wymiary elementów, 
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Jednostkami obmiaru są: 
- Dla pozycji: wykonanie i montaŜ konstrukcji dachowej - ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
- Dla pozycji: deskowania połaci dachowych - powierzchnia wykonana w m2. 
8. Sposób odbioru robót 

Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna stanowią następujące dokumenty: 
projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót z 
uwzględnieniem robót zanikających, 
- wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z 
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z 
wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 
- zgodności z dokumentacją techniczną 
- prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych 
- prawidłowości wykonania złączy 
- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji 
- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji 

Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być odebrane pod 
warunkiem, Ŝe odstępstwa nie zagraŜają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu poŜarowemu, oraz nie utrudniają 
warunków i nie obniŜają komfortu jej uŜytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie 
jej zaleceń. 
9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST. 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Normy 
PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja. 
PN-75/C.04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno. 
PN-76/C.04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania. 
PN-76/C.04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna. 
PN-76/C.04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną. 
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych - Klasyfikacja i wymagania uŜytkowe. 
PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Płyty wiórowe - Definicja i klasyfikacja. 
PN-EN 312-4:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt przenoszących obciąŜenia uŜytkowe w warunkach 

suchych. 
PN-EN 312-5:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt przenoszących obciąŜenia uŜytkowe w warunkach 

wilgotnych. 
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PN-EN 312-6:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt o podwyŜszonej zdolności do przenoszenia 
obciąŜeń uŜytkowych w warunkach wilgotnych. 

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych. 
PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Płyty drewnopochodne - Wartość charakterystyczna do projektowania - cz.1: Płyty OSB, płyty 

wiórowe i płyty pilśniowe 
PN-EN 13271:2002 Łącznik do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy. 
PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne . Ogólna zasada określenia nośności i odkształcalności. 
PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie złączy na łączniki mechaniczne - Wymagania dotyczące gęstości drewna. 
10.1. Inne 
Wróblewski B.: .Odporność ogniowa konstrukcji" wg. eurokodów. Prace Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 1995. 
Wróblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych .Materiały Budowlane" 1996. 
śenczykowski W.: " Budownictwo ogólne" Tom I. Materiały i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa 1995.r. 
śenczykowski W.: .Budownictwo ogólne" Tom III. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i schody. Arkady, Warszawa 1967 r. 
Helmuth Neuhaus: Podręcznik inŜyniera: . Budownictwo Drewniane" polskie wyd. techniczne Rzeszów 2004 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ROBOTY MURARSKIE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich jakie zostaną 
wykonane w ramach budowy świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach. 
1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wznoszeniu  
konstrukcji murowych. 
1.3. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie naraŜonych na destrukcyjne działanie 
środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie zapraw, 
– spajanie elementów murowych zaprawą. 

Przedmiotem specyfikacji jest takŜe określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 
murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji murowych. 
1.5. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne”, pkt 1.4, a takŜe zdefiniowanymi poniŜej: 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów murowych zaprawą 
murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich kierunku odniesionym do 
ułoŜenia elementu w murze. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która moŜe przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków technologicznych, jeŜeli są 
wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. Ŝaroodporne, montaŜowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną konstrukcyjną całość i 
wyrównywania napręśeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – róŜnego rodzaju wyroby metalowe, Ŝelbetowe 
lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproŜa i 
wzmocnienia  (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały i wyroby do wykonywania zapraw 
murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
Warunki środowiskowe – w zaleŜności od stopnia naraŜenia konstrukcji na zawilgocenie rozróŜnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć 
klas środowiska: 
– klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a takŜe  nie podlegające zawilgoceniu wewnętrzne 
warstwy ścian szczelinowych, 
– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym element nie jest wystawiony 
na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 
– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrąŜone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej, elementy połoŜone w strefie 
bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym solą, 
– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 

Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób naleśyty przed przenikaniem wody uwaŜać moŜna za znajdujący się w 
środowisku klasy 2. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna wytrzymałość na ściskanie określonej liczny 
elementów murowych. 
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów murowych na ściskanie 
sprowadzona do wytrzymałości równowaŜnego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i 
mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100mm. 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych. 
NadproŜe  – belka przejmująca obciąŜenie  z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
NadproŜe  pojedyncze – nadproŜe pracujące jako pojedyncza belka. 
NadproŜe  złoŜone  – nadproŜe  składające się z dwóch lub więcej elementów konstrukcyjnych, z których kaŜdy  ma strefę ściskaną i 
rozciąganą. 
NadproŜe  zespolone – nadproŜe zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, wykonywaną na miejscu wbudowania. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

1.7. Dokumentacja robót murowych 
Konstrukcje murowe naleŜy  wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano 

w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6. 
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiałom 

wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie: 
– bezpieczeństwa konstrukcji, 
– bezpieczeństwa uŜytkowania,  
– wymagań cieplnych, 
– wymagań akustycznych, 
– trwałości konstrukcji itp. 

Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres UŜytkowania w określonych warunkach 
środowiskowych (klasie środowiska) i przy właściwej konserwacji odpowiadały załoŜonemu  przeznaczeniu. Przy określaniu trwałości 
konstrukcji i doborze materiałów naleŜy  uwzględnić warunki środowiskowe, na działanie których konstrukcja będzie naraśona oraz 
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takŜe sposób jego zabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych 
czynników. 
2.2.2.Zaprawy murarskie 
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich 

Zaprawy zwykłe: do grup zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z zapraw 
cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na korzyści wynikające z zastosowania w zaprawie wapna 
hydratyzowanego przede wszystkim zaleca się stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5. 
- Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy: 
– klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ  0,25 N/mm2, 
– klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ  0,5 N/mm2, 
– klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ  1,0 N/mm2, 
– klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ  2,5 N/mm2, 
– klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ  5,0 N/mm2, 
– klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ  10,0 N/mm2, 
– klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ  15,0 N/mm2, 
– klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ   20,0 N/mm2, 
– klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2. 

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana przez producenta. 
Producent moŜe deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, Ŝe  
wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 
2.2.2. Wyroby dodatkowe 

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania norm PN-EN 845. 
Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać: 
– kotwy, 
– listwy kotwiące, 
– wieszaki i wsporniki, 
stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, 
stropy, belki i słupy. Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spełniać jednolite, pojedyncze oraz zespolone i złośone 
nadproŜa prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m: 
– stalowe, 
– betonowe, 
– murowane. 

Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin wspornych murów, obejmujące siatki 
stalowe: 
– spajane, 
– wiązane, 
– ciągnione. 

Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane w PN-B-03264 a 
austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 
2.2.3. Inne wyroby i materiały 

Do wznoszenia konstrukcji murowych moŜna stosować inne wyroby i materiały: 
– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 
– piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 13139, 
– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 
– wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich norm polskich lub 
aprobat technicznych. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
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Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– kaŜda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uśycia (termin zakończenia robót murowych powinien się kończyć 
przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia 
materiałów. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 

Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane i utwardzone z odpowiednimi 
spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczeń. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 

Wyroby w miejscu magazynowania naleśy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie 
z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe naleŜy   
przechowywać: 
a) w jednostkach ładunkowych, 
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 

Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a 
poniŜej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
nie większej niŜ 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 

Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy  przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw moŜna  przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). 
JeŜeli nie ma moŜliwości  poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 

Do wykonywania robót murarskich naleŜy  stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
– pion murarski, 
– łatę murarską, 
– łatę waŜoną , 
– wąŜ wodny, 
– poziomnicę uniwersalną, 
– łatę kierunkową, 
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, 
– sznur murarski, 
– kątownik murarski, 
– wykrój. 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
– kastrę na zaprawę, 
– szafel do zaprawy, 
– szkopek do wody, 
– palety na elementy murowe, 
– wiadra. 
C. Do obróbki elementów murowych: 
– młotek murarski, 
– kirkę, 
– oskard murarski, 
– przecinak murarski, 
– puckę murarską, 
– drąg murarski, 
– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
D. Do murowania: 
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– kielnię murarską, 
– czerpak, 
– łopatę do zaprawy, 
– rusztowania. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewoŜone  jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe naleŜy prowadzić urządzeniami 

mechanicznymi wyposaśonymi  w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny być zgodne 

z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach teŜ  nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W 

czasie transportu naleŜy  zabezpieczyć przewoŜone  materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W 
przypadku duŜych  ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie  ich na paletach i UŜycie  do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 

Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się uŜywać  
samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte. 

Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy  przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna  
przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa moŜna  przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy  odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność ich wykonania 
z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów 
nadziemia naleŜy  sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyŜowań  ścian fundamentowych. 
5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 

Roboty murowe naleŜy  wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki 
murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie 
podano inaczej, to: 
- mury naleŜy  wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i grubości spoin tak, aby ściana 
stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
- elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
- spoiny poprzeczne i podłuŜne  w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 
- mury naleŜy  wnosić moŜliwie  równomiernie na całej ich długości, 
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeŜeli  takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub 
instrukcji producenta wyrobu, 
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego 
wiązania, jest niedopuszczalne, 
- liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 
          – w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 
          – w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 
          – w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 
- konstrukcje murowe o grubości mniejszej niŜ 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyŜej  0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez 
producenta zaprawy,  
- wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniŜej  0°C pod warunkiem 
stosowania środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 
dopuszczenia takiej moŜliwości przez producenta zaprawy, 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
5.4. Organizacja robót murowych 
5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy, 
– racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych (najbliŜej muru wolny pas 
szerokości 600mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), 
– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
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– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 
– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 
5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie 
Kategoria A – roboty murarskie wykonuje naleŜycie  wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje się zaprawy 
produkowane fabrycznie, a jeŜeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość 
zaprawy, natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezaleŜna od wykonawcy. 
Kategoria B – warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót moŜe kontrolować odpowiednio 
wykwalifikowana osoba, upowaŜniona przez wykonawcę 
5.5. Rodzaje wiązań cegieł w murze: 
– pospolite (blokowe lub kowadełkowe), 
– krzyŜykowe  (weneckie), 
– polskie (wendyjskie lub gotyckie), 
– holenderskie, 
– wielorzędowe (amerykańskie). 
Wiązanie murów oraz ich styków i naroŜników powinno być wykonane zgodnie z przykładami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a takŜe w 
normie archiwalnej PN-68/B-10020. 
5.6. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 
– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3mm. 
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 
– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykłe: 
– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 
5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 
– elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich 
nierównomiernego osiadania, 
– połoŜenie elementów pierwszej warstwy naleŜy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, 
– pierwszą warstwę elementów moŜna dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków z betonu komórkowego, 
– w celu umoŜliwienia  równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 
poŜądanej grubości (1 do 3mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią z ząbkowaną krawędzią, 
– połoŜenie elementów drugiej i kolejnych warstw moŜna korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich ułośenia (czas korekty 
określa producent zaprawy). 
5.7. Ogólne zasady murowania ścianek działowych 
5.8.1. Ścianki działowe o grubości ¼ cegły naleŜy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie niŜszej niŜ 5 N/mm2. Przy 
rozpiętości przekraczającej 5m lub wysokości powyŜej 2,5m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach 
nośnych na głębokość nie mniejszą niŜ 70mm. Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi 
zazębionych krytych. 
5.8.2. W budynkach o konstrukcji nośnej Ŝelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są oddylatowane od stropów i 
pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew 
stalowych. 
5.8. Ogólne zasady wykonywania nadproŜy  
5.8.1. NadproŜa  mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. NadproŜa prefabrykowane powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 845-2. 
5.8.2. NadproŜa murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 
A. NadproŜa ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5m. NadproŜe wykonuje się na sztywnym 
deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę cementową grub. 30-40mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi 
być zakotwione w murze na co najmniej 400mm. Następnie muruje się cztery lub pięć warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. 
Deskowanie i stemplowanie moŜna rozebrać po upływie dwóch tygodni. NadproŜe powinno być sprawdzone wg PN-B-03340. 
5.8.3. NadproŜa murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek nadproŜowych  zbrojonych prętami 
stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem. Kształtki nadproŜowe mogą być ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu 
komórkowego. 

NadproŜa naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. NadproŜa powinny być opierane na zaprawie i 
wypoziomowane zarówno w kierunku podłuŜnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproŜa powinno być nie mniejsze niŜ 100mm. 
Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niŜ 50% pustek powietrznych lub z elementów z autoklawizowanego 
betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproŜa powinna być wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-
EN 1996-1-1. W przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co najmniej na 50mm poza zakończenie szczeliny 
wewnętrznej. Elementy prefabrykowane nadproŜy murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 
5.8.4. NadproŜa  Ŝelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproŜa warstwy wewnętrznej muru 
szczelinowego. NadproŜa te naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami obowiązującymi dla konstrukcji Ŝelbetowych, a więc przestrzegać 
wymagania zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji Ŝelbetowych. 
5.8.5. NadproŜa prefabrykowane stalowe Ŝelbetowe, spręŜone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego, z kamienia 
naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. MoŜna je montować bez 
konieczności stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla nadproŜy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.). 
5.9. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych 
5.9.1. Podział przewodów kominowych 
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a) przewody dymowe odprowadzające spaliny z węglowych lub opalanych drewnem trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych i 
kominków, 
b) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych, 
c) przewody wentylacyjne odprowadzające zuŜyte powietrze z pomieszczeń ponad dach budynku. 
5.9.2. Elementy kominowe 

Do wznoszenia ścian (murów) z przewodami kominowymi moŜna stosować zwykłe cegły ceramiczne i bloczki z betonu zwykłego 
bez otworów lub pełne oraz specjalne kształtki (pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe. 
5.9.3. Przekroje i wymiary kanałów 

Kanały mogą mieć przekrój kołowy albo kwadratowy. Minimalny przekrój kanałów dymowych z cegieł wynosi ½ x ½ cegły, tj. 
140x140mm. Minimalna średnica przewodu dymowego okrągłego wynosi 150mm. W przypadku specjalnych pustaków 
wentylacyjnych najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niŜ 110mm. Wymiary przewodów kominowych powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Odchyłki od wymiarów przewodów, określonych w dokumentacji projektowej, wynikające z niedokładności 
ich wykonania nie powinny przekraczać +10 i -5mm. 
5.9.4. Rozmieszczenie przewodów w ścianach murowanych 

W celu zapewnienia maksymalnego ciągu przewody powinny być prowadzone w ścianach ogrzewanych wewnętrznych, np. 
międzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych ścianach przylegających do klatek schodowych lub w ścianach zewnętrznych. 
Przewody wentylacyjne i dymowe mogą być łączone we wspólne bloki, co pomaga w ogrzewaniu się przewodów wentylacyjnych, a w 
konsekwencji poprawia siłę ciągu. Przewody spalinowe powinny być oddzielone od kanałów wentylacyjnych i dymowych szczelnymi 
ściankami grubości minimum ½ cegły. 
5.9.5. Kierunek prowadzenia przewodów 

Przewody naleŜy prowadzić w miarę moŜności pionowo, bez załamań. Ewentualne odchylenia przewodu od pionu nie powinny 
przekraczać 30°. Powierzchnie wewn ętrzne przewodów w miejscach załamań naleŜy zabezpieczyć przed uderzeniem kuli 
kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna przekraczać 
2,0m. Odchylenie przewodu od pionu wynikające z niedokładności wykonania nie powinno być większe niŜ dla spoinowanych 
powierzchni muru – tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej. 
5.9.6. Zasady prowadzenia przewodów dymowych 

Przewody dymowe naleśy prowadzić od otworów wycierowych do wylotów komina lub nasady kominowej wg dokumentacji 
projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdować się na poziomie od 1,0÷1,2m od podłogi oraz powinny być 
zamknięte szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiałów niepalnych.  

Dolna krawędź otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w których znajduje się wlot, 
powinna znajdować się na wysokości 0,3m od podłogi. Otwory wycierowe powinny być łatwo dostępne, mieć osadnik na sadze i być 
zamknięte szczelnie drzwiczkami. 

Otwory wycierowe przewodów prowadzonych w dwóch rzędach, usytuowane z jednej strony muru, powinny być umieszczone 
zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425. 

Wyloty przewodów dymowych naleśy wykonywać wg następujących zasad: 
– przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niŜ 12°, niezaleŜnie od konstrukcji dachu, wyloty 
przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,6m wyŜej od poziomu kalenicy lub obrzeŜy budynku przy dachach wgłębionych, 
– przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyŜej 12° i pokryciu: 
a) łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej o 0,6m wyŜej od poziomu kalenicy,  
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej o 0,30m wyŜej od powierzchni 
dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0m. 

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę), dla prawidłowego działania przewodów, 
ich wyloty powinny znajdować się ponadto: 
a) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyŜszej przeszkody (zasłony) dla kominów znajdujących 
się w odległości od 3 do 10m od tej przeszkody przy dachach stromych, 
b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0m, od 
przeszkody, 
c) co najmniej o 0,3m wyŜej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości do 1,5m od tej 
przeszkody. 
5.9.7. Zasady prowadzenia przewodów spalinowych 

Przewody spalinowe naleŜy prowadzić od otworów rewizyjnych do wylotów komina lub nasady kominowej wg dokumentacji 
projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdować się na poziomie 0,4m poniŜej wlotu do przewodu. Wyloty przewodów powinny być 
usytuowane tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej). 
5.9.8. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych 

Przewody wentylacyjne naleŜy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny być wykonane boczne otwory 
wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. 
5.9.9. Łączenie przewodów kominowych 

W budynkach niskich, jeŜeli jest to moŜliwe, naleŜy nie łączyć przewodów kominowych czyli prowadzić oddzielne przewody dla 
kaŜdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. W budynkach wysokich przewody kominowe najwyŜszej kondygnacji nie mogą 
być łączone z innymi przewodami. Ponadto przy łączeniu przewodów kominowych w budynkach wysokich naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
– przewody wentylacyjne mogą być łączone co drugie piętro, 
– w przypadku przewodów dymowych jest moŜliwe łączenie maksimum trzech pieców zlokalizowanych po tej samej stronie budynku 
(co druga kondygnacja), 
– do jednego przewodu spalinowego moŜna podłączyć najwyśej dwa piecyki gazowe (co druga kondygnacja). 
Całkowicie niedopuszczalne jest podłączanie piecyków dymowych lub spalinowych do przewodów wentylacyjnych. 
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5.9.10. Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi 
Zapewnienie maksymalnej szczelności przewodów kominowych wymaga, zgodnie z PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania następujących 
zasad:  
– kształt, wymiary zewnętrzne, połoŜenie kanałów, wlotów, wylotów, załamań, trzonów kominowych, obróbki blacharskie, zakończenia 
górne powinny być wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową, 
– wmurowywać naleŜy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i jednocześnie określone w 
dokumentacji projektowej, 
– najniŜsza klasa cegieł uŜytych do murowania wynosi 15, 
– jeŜeli dokumentacja projektowa tego wymaga naleŜy stosować zaprawy Ŝaroodporne lub kwasoodporne, 
– elementy murowe naleŜy układać na pełne spoiny, 
– spoiny pionowe kaŜdej z warstw powinny być przewiązane, 
– w powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, jeśli warunki na to pozwalają, to powinny 
znajdować się tylko w naroŜnikach przewodów, 
– cegły w przegrodach międzykanałowych naleŜy wmurowywać przynajmniej jednym końcem w prostopadle do nich połoŜone ścianki 
zewnętrzne, 
– mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym, 
– w przewodach dymowych i spalinowych ścianki powinny mieć grubość nie mniejszą niŜ ½ cegły,  
– w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi ¼ cegły, 
– minimalna odległość przewodów kominowych od lica ściany zewnętrznej wynosi nie mniej niŜ 1 cegłę, 
– przewody z pustaków kominowych dymowych muruje się w taki sposób, aby spoiny poziome poszczególnych przewodów były 
przesunięte względem siebie o ½ wysokości pustaka; przestrzeń pomiędzy pustakami dymowymi naleŜy wypełniać zaprawą 
cementowo-glinianą lub specjalną zaprawą, jeŜeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustaków,  
– powszechną zasadą powinno być uŜywanie wewnętrznych wkładek kwasoodpornych w przewodach spalinowych, 
– warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być ułoŜone prostopadle do kierunku przewodu, 
– przewody powinny być droŜne na całej długości oraz dawać naturalny ciąg powietrza ku górze (ssanie), zapewniający ujście przez 
przewody spalin lub zuŜytego powietrza ponad dach, 
– w celu zachowania gładkości przewodów z cegieł, powinny być one budowane z pomocą szablonu, 
– naleŜy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych. 
– ścianki kanałów powinny być murowane na tej samej zaprawie co sąsiednie mury, 
– nie naleŜy tynkować wnętrza kanałów dymowych lub spalinowych, 
– do wykonywania kominów ponad dachem naleŜy uŜywać cegieł licowych, chyba Ŝe w dokumentacji projektowej przewidziano inne 
wykonanie, w przypadku wykorzystania cegieł nielicowych konieczne jest otynkowanie komina, 
– w miejscu przebicia komina przez dach naleŜy wykonać obróbkę blacharską zabezpieczającą poddasze przed wodą opadową, 
– wierzch komina powinien być nakryty czapą Ŝelbetową z okapnikiem, odizolowaną warstwą papy, 
– przerwy dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002. 
5.10. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych 
5.10.1.Gzymsy powinny być murowane z cegły na płask lub na rąb, jeŜeli nadwieszenie cegły nie przekracza 10cm. 

Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie konstrukcyjne musi wynikać z dokumentacji projektowej. Gzymsy mogą być 
równieŜ murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych. 
5.10.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002. 
5.11. Wymagania jakościowe robót murowych 

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie 
ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
5.11.1.Obrys muru 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20mm, 
– w wysokości kondygnacji ±20mm, 
– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50mm. 
5.11.2.Grubość muru 

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niŜ: 

– dopuszczalne odchyłki uŜytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 elementu murowego, 
– ±10mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niŜ 1 cegła, 
– ±20mm, w przypadku murów szczelinowych. 
5.11.3.Wymiary otworów (w świetle ościeŜy) 

W przypadku otworów o wymiarach do 1000mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
- szerokość + 6mm, – 3mm, 
- wysokość + 15mm, – 10mm. 

W otworach o wymiarach powyŜej 1000mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
- szerokość + 10mm, – 5mm, 
- wysokość + 15mm, – 10mm. 
5.11.4.Grubość spoin 

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
– w spoinach poziomych: grubość nominalna 10mm, odchyłki + 5mm, – 2mm, 
– w spoinach pionowych: grubość nominalna 10mm, odchyłki + 5mm, – 5mm. 
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W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, zarówno 
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa 
co najmniej o 4mm niŜ grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłuŜnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5mm 
większa niŜ grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie 
wypełnione zaprawą, aŜ do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie naleŜy wypełniać spoiny 
poziomej zaprawą na głębokość 5÷10mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie 
zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niŜ 10mm i nie większą niŜ 20mm. 
5.11.5.Zbrojenie 

Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niŜ: 
– ± 10mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków), 
– ± 20mm dla całego pręta. 

Dopuszczalne odchyłki w rozstawie prętów nie powinny przekraczać ±15mm, natomiast grubości otulenia prętów powinny być 
zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 

Przed przystąpieniem do robót murowych naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzić badania wyrobów i 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 

Roboty ziemne i fundamentowe naleŜy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia naleŜy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz kąty 
skrzyŜowań ścian fundamentowych murowanych. JeŜeli ściany fundamentowe są Ŝelbetowe, to sprawdzenia naleŜy dokonać zgodnie 
z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną. 
6.2.2. Badania materiałów 

Badania naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłoŜonych: 
– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 
– deklaracji producentów uŜytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają wymaganiom 
postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezaleŜne laboratorium, 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia 
oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a takŜe kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po 
wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykończeniowego, ale przed podłączeniem urządzeń gazowych naleŜy sprawdzić 
przewody kominowe. 
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę: 
– średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5mm, 
– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10mm, 
– rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1mm, 
– otulenia zbrojenia z dokładnością do 1mm, 
6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć prawidłowości wiązania 
elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby uŜytych wyrobów ułamkowych. Badania te naleŜy przeprowadzać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3.3. Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 
a) sprawdzenie droŜności przewodów naleŜy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej 
do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych, 
b) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze sprawdzeniem drośności oraz przez 
porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją projektową i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej, 
c) sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza się przez obserwację i pomiar zewnętrznych powierzchni muru z przewodami 
(kierunek przewodu murowanego z cegieł lub bloczków widoczny z ich układu) i porównanie z dokumentacją projektową, 
d) sprawdzenie wielkości przekroju przewodów przeprowadza się za pomocą taśmy stalowej przez pomierzenie przewodu w 
otworach kontrolnych z dokładnością do 5mm i porównanie z dokumentacją projektową, 
e) sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się za pomocą dwóch listew włoŜonych do sąsiednich otworów kontrolnych i 
pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5mm, 
f) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z przewodami oraz 
obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne, 
g) sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej 
specyfikacji technicznej, 
h) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru i 
powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za pomocą lustra i latarki elektrycznej. 
6.3.5. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed podłączeniem urządzeń: 
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a) sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dymnej przez wsunięcie do wlotu 
sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie – przez zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz wlotów 
w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie naleŜy w przewód 
ten wpuścić obciąŜony na końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a następnie wydobyć sznur i w miejscu 
wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić uszczelnienie przewodu, 
b) sprawdzenie wyposaśenia otworów wycierowych i rewizyjnych przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, próbę 
zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich ręką, 
c) sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, pomiary i porównanie z dokumentacją, 
d) sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie wlotów, 
e) sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń przeprowadza się za pomocą łuczywa lub palnika przez 
przystawienie go w odległości ok. 10cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraźnego odchylenia się płomienia w kierunku wlotu. 
Sprawdzenie prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń przeprowadza się przez próbne palenie i stwierdzenie prawidłowego 
spalania się materiału opałowego, 
f) pozostałe badania – w miarę potrzeby wykonanie badań podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej i opisane w dzienniku budowy a takŜe protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
– jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie 
ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych konstrukcji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia 
zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z 
dokładnością do 10mm; pomiar grubości murów i ościeŜy wykonuje się z dokładnością do 1mm; za wynik naleŜy przyjmować średnią 
arytmetyczną z pomiarów w trzech róŜnych miejscach, 
b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i naroŜnikach – naleŜy przeprowadzać przez oględziny w 
trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 
c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – naleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie 
wybranego odcinka muru z dokładnością do 1mm naleŜy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku 
murów nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, Ŝe grubość spoiny moŜe być przekroczona; średnią grubość spoin 
poziomych naleŜy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru 
(o wysokości co najmniej 1m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej naleŜy określać identycznie, mierząc 
poziomy odcinek muru; w przypadku raŜących róŜnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich naleŜy przeprowadzać 
oddzielnie, z dokładnością do 1mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie protokołów odbioru robót 
spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny 
dotyczyć: 
– sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5mm, 
– sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością 
do 10mm, 
– sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno być wykonane z dokładnością 
do 1mm, 
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – naleŜy przeprowadzać przez 
przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty 
kontrolnej długości 2m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub 
krawędzią muru, 
f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – naleŜy przeprowadzać z dokładnością do 1mm; badanie moŜna 
wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 
g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – naleŜy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów np. 
poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą węŜową, a przy budynkach o długości ponad 50m niwelatorem, 
h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – naleŜy przeprowadzać mierząc 
z dokładnością do mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) 
mierzy się w odległości 1m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie moŜna przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, 
łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7 
niniejszej specyfikacji, 
i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproŜy, gzymsów, przerw dylatacyjnych – naleŜy 
przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
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j) sprawdzenie liczby uŜytych wyrobów ułamkowych – naleŜy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie 
zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej, 
k) sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i prawidłowości ciągu po 
podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych oraz kominków, a takŜe w miarę potrzeby wykonanie 
pozostałych badań wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. Wyniki badań powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
7.2.1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji 
nieotynkowanych. 
7.2.2. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości Jako wysokość fundamentu naleŜy przyjmować wysokość od 
spodu fundamentu do poziomupierwszej izolacji ściany. 
7.2.3. Ściany oblicza się: 
- w metrach kwadratowych ich powierzchni 
7.2.4. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
7.2.5. Wysokości ścian murowanych na fundamentach naleŜy przyjmować od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu 
(nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyŜszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. 

Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk naleŜy ustalać na podstawie 
dokumentacji projektowej. Wysokość ścianki działowej naleŜy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na 
którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. 
7.2.6. Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 
Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuŜszej krawędzi. 
7.2.7. Od powierzchni naleŜy odejmować: 
– powierzchnie konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych nadproŜy Ŝelbetowych), jeśli wypełniają one 
więcej niŜ połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01m3, 
– powierzchnie kanałów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami 
lub płytkami, 
– powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5m2, 

Z powierzchni ścian nie potrąca się: 
– wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleŜnie od ich wymiarów, 
– oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 
– części konstrukcji stalowych i drewnianych, 
– nadproŜy z cegieł lub prefabrykowanych, 
– wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleŜnie od ich wymiarów, 
– przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 

Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) muru uwzględnia się wymiary: 
– dla otworów bez ościeŜnic: w świetle muru, 
– dla otworów, w których ościeŜnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: w świetle ościeŜnic, 
– dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 

Od powierzchni ścianek działowych naleŜy odejmować powierzchnie otworów, liczone według projektowanych wymiarów w 
świetle ościeŜnic, a w przypadku ich braku w świetle muru. 
7.2.8. Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny wykonania ościeŜy, oblicza się w sztukach. 
7.2.9. Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według projektowanych wymiarów zewnętrznych 
komina. Wysokość komina przyjmuje się od poziomu, od którego występuje on jako wolno stojący, do wierzchu komina. Wysokość 
głowic kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niŜszej połaci. Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. 
Kanały spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu według wymiarów 
podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanałów oraz szpałdowanie konstrukcji oblicza się w metrach kwadratowych 
obmurowanej (szpałdowanej) powierzchni. 
7.2.10.Sklepienia płaskie oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię rzutu oblicza się w świetle murów lub podciągów, na których opiera się sklepienie. 
Z powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnię otworów według ich projektowanych wymiarów w świetle. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne części murów wielorzędowych, 
szczelinowych oraz warstwowych. 

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót murowych. 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badań porównać z wymaganiami określonymi 

w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać elementy ulegające zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. 

W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badania. 
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty murowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań: 
− jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu konstrukcji i uŜytkownika oraz trwałości elementów murowych 
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 
do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót 
murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniŜonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
konstrukcji murowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót murowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych  

Podstawy rozliczenia robót murowych stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe 
i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. 

Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian 
nie wyŜszych niŜ 4,5m, 
– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
– wymurowanie konstrukcji murowych, 
– wykonanie naroŜy i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 
– obmurowanie końców belek, 
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 
– zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji 
murowych, 
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej 
(opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe robót obejmują równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na 
wysokości powyŜej 4,5m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających. 

Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 9 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót murowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych 

Podstawy rozliczenia robót murowych stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe 
i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. 

Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian 
nie wyŜszych niŜ 4,5m, 
– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
– wymurowanie konstrukcji murowych, 
– wykonanie naroŜy i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 
– obmurowanie końców belek, 
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 
– zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji 
murowych, 
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej 
(opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe robót obejmują równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na 
wysokości powyŜej 4,5  od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających. 

Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 
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6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe. 
7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z 
kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 
9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu 
komórkowego. 
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw. 
11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego. 
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 
13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 
15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: NadproŜa. 
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 
17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. 
18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw. 
20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
21. 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. 
10.2.Ustawy 
– 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uśytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). – 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem 
CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB 
Promocja – 2005 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A – Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie ITB – 2006 rok. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady 
– 1990 rok. 

 


