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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA- STO  
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA,BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, 

KONTROLI I ODBIORU 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową wiaty wolnostojącej w konstrukcji stalowej, 
stanowiącej zadaszenie tarasu zewnętrznego przy budynku przedszkola. Budynek przedszkola 
zlokalizowany jest w Prószkowie, przy ul. Krasickiego 2.  
Zakres robót :  
- wytyczenie geodezyjne obiektu  
- wykonanie betonowych stóp fundamentowych po częściowym rozebraniu nawierzchni z kostki  
  betonowej 
- montaż stalowej konstrukcji wiaty wykonanej w warunkach warsztatowych 
- montaż pokrycia dachu z płyt poliwęglanowych  
- pomiar geodezyjny powykonawczy obiektu  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne                       
do określania ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.1 Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje               
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dokumentację projektową i komplet 
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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2.2 Dokumentacja projektowa. 
 
Przekazana dokumentacja projektowa  zawiera opis techniczny i cześć rysunkową.  
Dokumentacja projektowa razem z kosztorysem nakładów jest podstawą do wyceny robót 
budowlanych. 
 
2.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność                   
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja 
być zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej             
i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne           
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 
nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane                                      
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
2.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,             
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony               
w cenę umowna. 
 
2.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
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2.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                             
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
2.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                            
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
2.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
2.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                    
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
2.10 Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane            
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
2.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej              
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
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Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                  
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne dokumenty. 
 
3. MATERIAŁY 
 
3.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania                   
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badan określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                                       
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
3.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego            
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badan terenowych               
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych               
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
3.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione               
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót,              
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót             
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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3.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
4. SPRZET 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru                
i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
5. TRANSPORT 
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi             
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym                   
w  umowie. 
 
5.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Śródki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,                   
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
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oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę                    
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe              
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6.1 Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                       
z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 
− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość smrodków transportu  
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5 Raporty z badan 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badan dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów                     
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą,            
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa 
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
− posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polska Norma lub aprobata techniczna,               
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja 
określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
    (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8 Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Inwestor przekaże Wykonawcy dziennik 
budowy, oraz dokona zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.  
Wykonawca przekaże Inwestorowi oświadczenie o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy, 
kopię decyzji nadania uprawnień i zaświadczenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  
 
2.  Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 1następujące dokumenty: 
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− protokół przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− szkic powykonawczy wytyczenia obiektu  
− geodezyjny pomiar powykonawczy  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany 
obmiar robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
 
Wycena elementów  robót wg załączonego przedmiaru robót oraz dokumentacji budowlanej. 
Zgodnie z warunkami umowy 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 
i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 
129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SST 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
SST. 1 WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem wiaty wolnostojącej zlokalizowanej na tarasie 
zewnętrznym przy budynku przedszkola.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                              
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie lokalizacji słupów 
stalowych wiaty wolnostojącej przy budynku przedszkola.  

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego osi słupów stalowych oraz punktów  
             wysokościowych, 
 uzupełnienie wytyczenia dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne obiektów – punkty naroży, osie linii bocznych i pomocniczych, osie słupów 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STO „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania 
ogólne” 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
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Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m                   
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy               
5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
3. teodolity lub tachimetry, 
4. niwelatory, 
5. dalmierze, 
6. tyczki, 
7. łaty, 
8. taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 -7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                         
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych                        
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 
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zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone                     
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń                     
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą                               
do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi konstrukcji  i punktów wysokościowych 
 

Punkty wierzchołkowe osi konstrukcji i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.  
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektu. Jako repery 
robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. 
O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” 
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8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektu w terenie następuje na podstawie szkiców                              
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne”  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena  wykonania robót obejmuje: 
 - sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi konstrukcji i punktów wysokościowych, 
 - uzupełnienie wytyczenia obiektów  dodatkowymi punktami, 
 - wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
               ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 
mostowych. 
 
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością: 

 
- zgodnie  z przedmiarem robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  
              i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SST. 2  ROBOTY SZALUNKOWE, BETONOWE, ZBROJARSKIE  
 
1. WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie wykonania stóp fundamentowych zbrojonych pod słupy stalowe wiaty.  
 
1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy 
przygotowaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacji Technicznej, 
 
Roboty obejmują następujące czynności: 
komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości 
fizycznych i mechanicznych gruntów (przed ułożeniem betonów podkładowych), 
sprawdzenie środków zabezpieczających przed przemarznięciem podłoża, przed zalaniem wykopu przez 
wody powierzchniowe lub opadowe, 
wykonanie podbudowy z chudego betonu ( opcjonalnie ), 
wykonanie fundamentów betonowych w postaci stóp  fundamentowych 
osadzenie kotew stalowych do zakotwieni podstawy słupów 
 
2. MATERIAŁY. 
 
STAL ZBROJENIOWA 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 
 

Gatunek stali 
Średnica 

pręta 
Granica 

plastyczna 
Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a - 
średnica 

mm  MPa  MPa % d - próbki 
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180) 

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90) 
 
*  W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 
i rozwarstwień. 
Wady powierzchniowe. 
*  Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
*  Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia             
i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
*  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
-  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
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-  jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie. 
*  Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
-  znak wytwórcy, 
-  średnicę nominalną, 
-  gatunek stali, 
-  numer wyrobu lub partii, 
-  znak obróbki cieplnej. 
*  Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
*  Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
-  na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
-  odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
-  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż                
5 mm na 1 m długości pręta. 
*  Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach                     
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ.  
 
Cement 
a)  Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki 
„35" - do betonu klasy wyższej niż B20 
b)  Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c)  Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
*  oznaczenie 
*  nazwa wytwórni i miejscowości 
*  masa worka z cementem 
*  data wysyłki 
*  termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
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Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f)  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
*  Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
można wykonać tylko badania podstawowe. 
*  Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
-  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
g)  Magazynowanie i okres składowania 
*  Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
*  dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
*  dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
*  Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
*  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
*  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
*   10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
*  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
*  Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana             
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy                              
PN-B-0Ó712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna 
kruszywa nie powinny być większe niż: 
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
-  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
-  kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
-  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
 



mgr inż. Piotr Ćwirko ul. Prudnicka 5   47-300  Krapkowice  tel. 77 - 4665 - 203  tel. kom. 604 625 468 

 

18 
WIATA WOLNOSTOJĄCA NA TARASIE ZEWNĘTRZNYM PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA w PRÓSZKOWIE 

–  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  

MATERIAŁY DO WYKONANIA PODBETONU. 
 
Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu                          
na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 
-  pospółka kruszona 0/40, 
-  cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% Kruszywo 
równomiernie stopniowane o frakcjach:  20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 
3. SPRZĘT 
 
Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne, młotki, piły łańcuchowe, nożyce do cięcia stali, 
wibratory do zagęszczania betonu, samochód do transportu betonu z pompą. 
 
4. TRANSPORT 
 
Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompą do podawania betonu. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
  
WYKONYWANIE ZBROJENIA 
 
a)  Czystość powierzchni zbrojenia. 
*  Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 
*  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać                     
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
*  Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian                               
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b)  Przygotowanie zbrojenia. 
*  Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
*  Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
*  Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
*  Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
c)  Montaż zbrojenia. 
*  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
*  Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
*  Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
*  Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
*  Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
*  Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
ROBOTY BETONIARSKIE 
 
*  Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003                  
i PN-63/B-06251. 
*  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem                 
do dziennika budowy. 
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WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ. 
 
Dozowanie składników: 
*  Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo              
z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
*  Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa 
Mieszanie składników 
*  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
*  Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
*  Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
*  Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
*  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
-  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
-  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 
wibracyjne. 
 
ZAGĘSZCZANIE BETONU. 
 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
*  Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami                 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
*  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
*  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm                  
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanic 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 0,35-0,7 m. 
*  Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt                                    
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
*  Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
*  Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości              
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak 
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
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Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych              
z projektantem. 
*  Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem,               
a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. 
*  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana                  
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania, 
*  W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać      
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia             
i poprzednio ułożonego betonu. 
Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót                            
i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Pobranie próbek i badanie. 
*  Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi ws2ystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
*  Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 
*  badania powinny obejmować: 
-  badanie składników betonu 
-  badanie mieszanki betonowej 
-  badanie betonu. 
 
WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETONOWEJ                          
I WIĄZANIU BETONU 
 
Temperatura otoczenia 
*  Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
*  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania           
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
*  Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
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*  Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
*  Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 
PIELĘGNACJA BETONU 
 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
*  Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
*  Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach                               
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
*  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
*  Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
*  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia". i drganiami. 
Okres pielęgnacji 
*  Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
*  Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63 r -06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 
dla prefabrykatów. 
 
WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU 
 
Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 
*  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
*  pęknięcia są niedopuszczalne, 
*  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
*  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 
*  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 mm, 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
*  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
*   raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić                      
i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów. 
*  wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lek-;, wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
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WYKONANIE PODBETONU. 
 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem dla nośności 
założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowanie" 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
Roboty winny być prowadzone tak. by nie naruszyć struktury gruntu rodzimego (lub wymienionego) 
poniżej fundamentu. W pierwszej kolejności winny być wykonane fundamenty najgłębsze.  
 
6. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu prawidłowości usytuowania fundamentów w planie i na sprawdzeniu 
poziomu posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót: 
ciesielskich, zgęszczenia betonu. 
 
6.1 Przedmiar i obmiar robót. 
 
Wg wymagań wspólnych. 
 
6.2 Sposób odbioru robót 
 
Kontrola ustawienia zbrojenia polega na: 
- sprawdzenie wymiarów zgodnie z projektem roboczym 
- zewnętrznych oględzinach połączeń wykonywanych przy ustawianiu zbrojenia 
- sprawdzenie usytuowania zbrojenia w deskowaniu 
- dopuszczalne odchyłki w usytuowaniu zbrojenia nie powinny przewyższać:  
 
w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion dla średnicy d < 20mm: +/- 10mm,  
dla średnicy d > 20mm: +/- 0,5d, grubość warstwy otulającej: +10mm, -0.  
 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych:  
w długości elementu: +/- 10mm 
w szerokości ( wysokości ) elementu przy wymiarze do 1 m: +/- 5mm, przy wymiarze powyżej  
1m: +/- 10mm 
 
Przy odbiorze robót monolitycznych fundamentowych należy zwrócić uwagę na zakres tolerancji 
wymiarów i odchylenia: w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny być większe niż 5 cm , 
odchylenia od wierzchu nie większe niż 2 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie 
nie mogą przekraczać: dla podstawy o szerokości < 2 m-1 cm dla podstawy o szerokości > 2m-2cm . 
 
Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

a) na 1 m wysokości: 5mm 
b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach: 20mm 
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów: 15mm 

 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0m z wyjątkiem 
powierzchni podporowych: 

a) powierzchni bocznych i spodnich: +/- 4mm 
b) powierzchni górnych: +/- 8mm 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +/- 8mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów: +/- 5mm 
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6.3 Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
Nie występują. 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli obliczenia statyczne                    
i projektowanie. 
 PN-B-02479: 1998     Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogólne. 
PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu. 
PN-EN 206-1:2003    Beton. 
PN-EN 196-1:1996    Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN .196-3:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997    Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:J990      Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001          Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002       Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SST. 3   MONTAŻ GOTOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
konstrukcji stalowej wiaty wolnostojącej na tarasie zewnętrznym przyległym do budynku przedszkola     
w Prószkowie.  

1.2 Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Elementy stalowej konstrukcji nośnej wiaty : 

- słupy stalowe z rur kwadratowych z podstawą z blachy  

- rygle z rur prostokątnych 

- płatwie z rur prostokątnych 

- oczepy z rur prostokątnych   

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały – wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w STO ,,Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ST                                  
i dokumentacji projektowej. 

2.2 Materiały – wymagania szczegółowe 

2.2.1 STAL KONSTRUKCYJNA 

Konstrukcja nośna z profili stalowych  - rura kwadratowa, rury prostokątne  
Blachy węzłowe i podstawy słupów  
Ramy stalowe, wraz ze stężeniami  malowane proszkowo w warunkach warsztatowych, dostarczone                  
na miejsce montażu jako gotowe elementy.  

2.2.2 Wyroby walcowane - kształtowniki 

Wyroby stalowe powinny odpowiadać normom branżowym. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

mieć trwałe ocechowanie, 

mieć wybite znaki cechowe. 
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2.2.3 Wyroby walcowane - blachy 

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

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

Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

mieć trwałe ocechowanie, 

mieć wybite znaki cechowe. 

2.2.4 Łączniki 

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

śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341,  
PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

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

podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,                     
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 

2.2.5 Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto: 

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

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

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-
67/M-69356. 

Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką samą jak 
stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.  

2.3 Składowanie materiałów 

Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy 
rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu 
na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 
m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 

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

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO: „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: . 

Konstrukcje stalowe   

rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050 
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spawarkami, 

palnikami gazowymi, 

żurawiami samochodowymi 

 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STO „Wymagania ogólne”. 

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe                   
w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona 
możliwość uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej 
zaleca się łączyć  w zespoły i transportować w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się 
prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-EN 1090 – 2  

Klasa wykonania konstrukcji: EXC 2.  

5.2 Przygotowanie i obróbka elementów 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem: 

gatunku stali, 

asortymentu, 

własności, 

wymiarów i prostoliniowości. 

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 
odchyłki wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane 
prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń 
powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów 
stalowych powinien być sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.3 Cięcie elementów i przygotowanie brzegów 

Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. Ręczne 
cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosować cięcia 
zmechanizowanego. 

Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności  
( naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu) 

Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone                
i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 

Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory                 
pod śruby, sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie. 
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5.4 Scalanie elementów 

Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór elementów                    
w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków             
z zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002. 

Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania                 
i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2 

Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny być 
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie  z PN-B-
06200 

Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących                     
wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez 
Inżyniera lub Inżynier osobiście. 

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową                             
i wymaganiami PN-B-06200. 

5.5 Montaż elementów stalowych na budowie 

5.5.1 Wymagania ogólne  

Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia powłok 
ochronnych (ewentualnie je uzupełnić) zapoznać się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy                
i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

5.5.2 Prace przygotowawcze i pomiarowe.  

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

położenie osi elementów stalowych 

prawidłowość wykonania podpór 

Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 

położenie osi elementów stalowych 

niweletę punktów charakterystycznych, 

5.5.3 Wykonanie połączeń spawanych 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie 
dodatkowych spoin wymaga zgody Inżyniera. 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie 
niższa niż +5 oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska 
spawaczy należy osłonić. 

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 

Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita                   
i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 

Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.  
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Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji. 

5.5.4 Wykonanie połączeń na łączniki mechaniczne 

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części 
łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie 
szczelin                  do 0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 

Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza 
wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie „siłą 
jednej ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna 
trzaskać. 

Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

5.5.5 Tolerancja wykonania.  

Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST. 

Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie 
odpowiedniego protokołu. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STO  Wymagania ogólne. 

6.2 Zakres kontroli badań 

6.2.1 Materiały  

Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej ST. 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 

Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy 

Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 

Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie 

Ważność terminów gwarancyjnych stosowania 

Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 

 

6.2.2 Elementy stalowe  

Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi                        
w niniejszej ST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200                        
oraz warunkom podanym w niniejszej ST. 
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Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

kontrola stali, 

sprawdzanie elementów stalowych, 

sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 

sprawdzanie połączeń, 

sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

Kontrola w czasie transportu i na budowie 

sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 
trwale mocowane, 

sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować 

zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 

stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 

wykonanie i kompletność połączeń 

kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STO  „ Wymagania ogólne”. 

Dla konstrukcji nowej jednostką obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej 
konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne”. 

Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, 
świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, 
świadectwa jakości materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru 
częściowego. 

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję 
uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST                                
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w STO „Wymagania 
Ogólne". 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1 PN-B-03200:1990  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 
3 PN-EN 10020:2003        Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
4 PN-EN 10027-1:1994     Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
5 PN-EN 10027-2:1994     Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe. 
6 PN-EN 10021:1997        Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
7 PN-EN 10079:1996        Stal. Wyroby. Terminologia. 
8 PN-EN 10204+Ak:1997   Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
9 PN-90/H-01103               Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
10 PN-87/H-01104               Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie. 
11 PN-88/H-01105           Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie   i 

transport.     
15 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
16 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
17 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
18 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 

nakrętek. 
19 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, Przechowywanie i transport. 
20 PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.  
21 PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
22 PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
23 PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
24 PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 

Układ ogólny.  
25 PN-ISO 10673:2002  Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa 

dokładności A.  
26 PN-EN 729-1 ÷ 4 Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania .......... 
27 PN-EN 1011-1÷2 Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Część 1........ 
28 PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach 

gazowych i spawanie gazowe – przygotowanie brzegów do spawania stali. 
29 PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania-Część 

2: Spawanie stali łukiem krytym 
30 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, 
tolerancje i znakowanie. 

31 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania. 

32 PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.  

33 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
34 PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.  
35 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 

liczbowe parametrów.  
36 PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 

powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
37 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
38 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klas wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych. 
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39 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
40 PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości 

optycznej na radiogramie. 
41 PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 

spawanych. 
42 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych. 
43 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów.  
44 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
45 ISO 1459 Cynkowanie ogniowe 
46 PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe) – Wymagania i badania. 

10.2 Inne dokumenty 

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

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

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

 
SST. 4  POKRYCIE DACHÓW Z PŁYT POLIWĘGLANOWYCH  
 
l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
wykonania pokrycia dachu z płyt poliwęglanowych komorowych na wiacie wolnostojącej na tarasie 
zewnętrznym przy budynku przeszkolą w Prószkowie. 
 
1.2. Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą: 
 
• roboty dekarskie 
- ułożenie płyt komorowych na płatwiach stalowych 
- zamocowanie płyt do rur prostokątnych, montaż uszczelek systemowych między płytami  
  i na krawędziach zewnętrznych płyt 
- montaż rynny i rury spustowej 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do wykonania robót budowlanych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatą techniczną  lub krajową 
specyfikacja techniczną państwa członkowskiego UE albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta jeżeli   
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie   dla  zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską  
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- oznakowane znakiem budowlanym co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu   
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą   techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany” 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi  przez 
producenta. Płyty składować na płaskiej powierzchni, lub kantówkach o szer. min. 10 cm w rozstawie 
nie większym niż 1 m. Zabrania się kłaść płyty na rozgrzanych podłożach. Stos płyt okryć starannie 
nieprzeźroczystym, jasnym materiałem w celu zabezpieczenia przed wiatrem, deszczem i słońcem. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych                  
na budowie płyt z poliwęglanu komorowego.  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 - płyty komorowe z poliwęglanu gr. 16 mm ( dwuścienna struktura prostokątna ), bezbarwne  
- profile aluminiowe systemowe górne łączące dwie płyty wzdłuż dłuższego boku 
- profile aluminiowe zamykające ( krawędziowe ) 
- uszczelki systemowe uniwersalne, dolne z klejem, taśmy zabezpieczające pełne 
- wkręty mocujące 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Roboty budowlane można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi : piły tarczowe, 
wiertarki, wkrętaki akumulatorowe,  
Wykonawca jest zobowiązany do użycia takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta stosownych wyrobów. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów do robót w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
uszkodzenie. Do przewozu można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót budowlanych należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i wysokimi temperaturami. 
Do transportu materiałów i u rządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie                                  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Płyty powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
5.1.1 Roboty przygotowawcze i uzupełniające. 
Płyty kanalikowe z poliwęglanu można ciąć piłą tarczową o drobnych zębach lub piłą ręczną 
prowadzoną pod niewielkim kątem. Podczas cięcia płyta musi być podparta możliwie blisko ostrza                 
i należycie unieruchomiona, by wyeliminować naprężenia i wibracje. Należy usunąć z płyty pył i wióry 
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stosując np. odkurzacz lub sprężone powietrze. Otwarte końce powstałe po rozcięciu płyty należy 
zabezpieczyć odpowiednią taśmą samoprzylepną.  
Otwory w płytach kanalikowych z poliwęglanu można wiercić za pomocą typowych wierteł krętych do 
metalu lub wierteł widiowych. Podczas wiercenia płyta musi ściśle przylegać do podłoża. Nie można 
wiercić otworów bliżej niż 40 mm od brzegu arkusza.  
Krawędzie płyt poliwęglanowych z otwartymi kanałami należy zabezpieczyć poprzez naklejenie taśmy 
aluminiowej nieprzepuszczalnej i zabezpieczenie profilem U. 
Zabrania się chodzenia bezpośrednio po płytach. W przypadku konieczności należy stosowa deski 
oparte na co najmniej kilku żeberkach płyty.   
 
5.1.2 Montaż płyt komorowych. 
Płyty można montować po odpowiednim przygotowaniu konstrukcji i zabezpieczeniu krawędzi płyt.  
Nie należy montować płyt uszkodzonych podczas transportu.  
Poliwęglanowe płyty kanalikowe posiadają warstwę chroniącą UV tylko po jednej stronie. Strona ta jest 
pokryta folią maskującą z licznymi nadrukami. Płyty należy montować tą stroną ku górze. Tuz przed 
montażem należy oderwać folię maskującą ( z obu stron powierzchni płyty ) na odległości około 50 mm 
od brzegów formatki. Pełnego usunięcia folii należy dokonać niezwłocznie po zakończeniu montażu.  
Płyty należy instalować tak, aby żeberka przebiegały zgodnie z kierunkiem spadku dachu.  
Brzegi płyt na okapach, kalenicach i wezgłowiach należy zabezpieczyć taśmą i profilem alum. F 
Z uwagi na rozszerzalność termiczną  płyt nie można osadzać zbyt ściśle.  
W przypadku arkusza o długości 2000 mm wiercone otwory powinny mieć średnicę co najmniej                       
o 6 mm większą od średnicy trzpienia śruby mocującej. A otwory na podkładki grzybkowe  - średnicę 
minimum 16 mm. Każde kolejne 1000 długości arkusza wymaga zwiększenia średnicy otworu o dalsze 
2,5 mm. Nie można zaciskać płyt zbyt silnie, gdyż odbierze im to swobodę dylatacji.  
Maksymalne wystawienie końca płyty poza płatew okapową powinno wynosić 50 – 60 mm. Zapeni to 
prawidłowy spływ wody opadowej do rynny.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość zastosowanych materiałów 
Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie wykonanych robót                           
z dokumentacją przetargową oraz ich zgodność z warunkami technicznymi. Wymagana jakość 
materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza 
się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancji) 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi według zasad podanych poniżej. 
- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikowych i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później 
niż w ciągu dwóch dni od zgłoszenia. 
- odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót objętych umową oraz zobowiązuje Wykonawcę 
do przygotowania dokumentów na zastosowane materiały (atesty, certyfikaty, świadectwa zgodności) 
- odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru wstępnego. w przypadku przyjęcia robót Wykonawcy zostanie zwrócona w całości 
kaucja gwarancyjna 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Instrukcja montażu płyt z poliwęglanu komorowego ( rozwiązania systemowe producenta ) . 


