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I.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Nazwa inwestycji:

Remont wieŜy do skoków na odkrytej pływalni miejskiej
„PANORAMA” w Bielsku – Białej

Lokalizacja:

ul. M. Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała

Rodzaj inwestycji:

roboty budowlano-remontowe

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1.2.1. Zamawiający:

BIELSKO-BIALSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
UL. M. KONOPNICKIEJ 5
43-300 BIELSKO - BIAŁA

1.2.2. Instytucja finansująca inwestycję:

J.w.

1.2.3 Wykonawca :

po rozstrzygnięciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia
•

•

Kąpielisko miejskie „PANORAMA” połoŜone w Bielsku-Białej przy ul. M. Konopnickiej
5 zostało wybudowane w 1936 roku. Jest to obiekt otwarty składający się z dwóch niecek
sportowej o wymiarach 25 x 50 m i głębokości od 1,2 m do 4,55 m oraz niecki
rekreacyjnej o wym. 30 x 50 m i głębokości 0,8-1,2 m. Przy basenie sportowym od strony
zachodniej zlokalizowana jest wieŜa do skoków . WieŜa ma w całości konstrukcję
Ŝelbetowa , monolityczną , jedynie balustrady wykonane są z rur stalowych . WieŜa
składa się z trzech pomostów , ze schodów spiralnych łączących teren z dwoma górnymi
pomostami i z dwóch słupów stanowiących główne elementy nośne wieŜy .PołoŜenie
pomostów mierzone od poziomu chodnika przy wieŜy wynosi : +9,72 m , +4,68 m , i
+2,45 m. Dojście na dolny pomost moŜliwe jest po stalowej drabinie połączonej z
balustradą .
Przedsięwzięcie obejmuje trwałe zabezpieczenie konstrukcji przez reprofilację konstrukcji
Ŝelbetowej . Po uzupełnieniu konstrukcji naleŜy zabezpieczyć powierzchnie starego i
nowego betonu przed nasączaniem wodą . Przed przystąpieniem do w/w robót naleŜy
wymienić istniejące balustrady na nowe , odpowiadające obowiązującym przepisom i
normom. NaleŜy równieŜ rozwaŜyć celowość zmiany konstrukcji balustrady wewnętrznej
schodów w taki sposób, by zapobiec spływaniu wody ze słupków na powierzchnię stopni.

l .4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji
robót.
l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych
- Ekspertyza Techniczna Nr 11/Zesp/o2 : Określenie stanu technicznego oraz zakresu niezbędnych
prac remontowych dla wieŜy do skoków na kąpielisku „Panorama” w Bielsku-Białej
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sporządzona przez CUTOB PZITB w Bielsku-Białej.
- Opinia techniczna zabezpieczenia wieŜy do skoków na basenie kąpielowym przy ul. Konopnickiej.
w Bielsku-Białej autorstwa: Pracownia Projektowa „ELDER” mgr inŜ. Leonard DroŜdŜ
-

Inwentaryzacja budowlana wieŜy do skoków na kąpielisku „Panorama” w Bielsku – Białej
sporzadzona przez CUTOB PZITB w Bielsku-Białej.

- Przedmiar robót
1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych
•
•

ogólna specyfikacja techniczna
szczegółowe specyfikacje techniczne
- prace przygotowawcze i rozbiórkowe,
- montaŜ balustrad stalowych
- reprofilacja powierzchni Ŝelbetowych , powłoki ochronne

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt
niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
1.5 Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.5.1.obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.5.2.budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.5.4.budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
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1.5.5.robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.5.6.remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej
konserwacji.
1.5.7.terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.5.8.certyfikacie zgodności - naleŜy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
1.5.9.deklaracji zgodności - naleŜy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego
upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
1.5.10.dokumentacji projektowej - naleŜy przez to rozumieć słuŜącą do opisu przedmiotu zamówienia
na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1.5.11.dokumentacji powykonawczej budowy - naleŜy przez to rozumieć składającą się z
dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentów.
1.5.12.aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.5.13.wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.
1.5.14.dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.5.15.inspektorze nadzoru budowlanego - naleŜy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i
ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze
gotowego obiektu.
1.5.16.kierowniku budowy - naleŜy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót,
upowaŜnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.5.17.rejestrze obmiarów (ksiąŜce obmiarów) - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU.
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1.5.18.materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.5.19.odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.5.20.obmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonany
w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
1.5.21.odbiorze częściowym (robót budowlanych) - naleŜy przez to rozumieć nieformalną nazwę
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się takŜe odbiór
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do uŜytkowania, przed zgłoszeniem
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
1.5.22.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - naleŜy przez to rozumieć formalną nazwę
czynności, zwanych teŜ „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze)
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej.
1.5.23.projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
1.5.24.przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
1.5.25.robotach podstawowych - naleŜy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu
są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalania robót.
1.5.26.wspólnym słowniku zamówień - naleŜy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług
i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do
określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE
stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.5.27.zarządzającym realizacją umowy - naleŜy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez
zamawiającego, upowaŜnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
ST
SST ZRU -

ogólna specyfikacja techniczna
szczegółowa specyfikacja techniczna
zarządzający realizacją umowy
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2. PROWADZENIE ROBÓT
2.1.Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych projektu organizacji
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzający realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozwaŜaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
2.2 Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki , na której zlokalizowany jest obiekt.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l .4
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez
zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe
etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy.
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w
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miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.
Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku , gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie odpowiedzialny za jakość naprawy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiającego.
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować
się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w
wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne
dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
2. 2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich
wymagań sanitarnych.
2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione
na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób
uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego
realizacją umowy.
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia
zarządzającego realizacją umowy
daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub
wykonania robót zamiennych;
wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe
ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z
warunków klimatycznych;
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo
zostały przeprowadzone i pobrane;
wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawcę powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich
odnosi.
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat
kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
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2.4.2. KsiąŜka obmiaru robót
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i
zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.
2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają teŜ:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Pozwolenie na budowę ;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
f) Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycząca budowy.
2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie.
2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
Rysunki robocze
Dokumentacja powykonawcza
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.
2.5.2. Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków
projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub
braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje
przedłuŜenia terminów określonych w umowie.
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niŜ 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas
tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich
wzajemnych powiązań.
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Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór
autorski.
2.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz
w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw
rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.
3.

ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
4.

MATERIAŁY

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieuŜywane. Materiały powinny
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót
stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego
źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób materiałów
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z
lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
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4.2. Kontrola materiałów.
Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały,
Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału
Ŝeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez
zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót.
4.3. Atesty materiałów
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych
do uŜycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie
zostaną one przyjęte do wbudowania.
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót
niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy,
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały składowane na budowie, były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne
niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich
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uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie moŜe być zmieniany w
terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
5. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania.
JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
6. TRANSPORT
Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
7.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1.

Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania
robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe
zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania
jest zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
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7.2 Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiający.
7.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
wykonawca.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników
badań.
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od
wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.
7.4. Certyfikaty i deklaracje
ZRU moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 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),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98).
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, kaŜda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.
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8. OBMIARY ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji
zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w
rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót
nie wymagaj ą tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach.
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to
wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe
w przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonaniu , lecz przed zakryciem.
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i
normatywami.
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są
wyszczególnione w punkcie 9 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
10.2. Przepisy prawne
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi
zmianami
2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
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4. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157)
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163)
wraz z późniejszymi zmianami
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
Kod CPV 451 00000-8
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
przygotowawczych i rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach remontu wieŜy do
skoków na kąpielisku „Panorama „ w Bielsku-Białej przy ul. M. Konopnickiej 5
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
•
•
•
•

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych:
przygotowania terenu budowy
demontaŜ drabinki stalowej i balustrad stalowych
skucie zanieczyszczonej i uszkodzonej warstwy betonu konstrukcyjnego elementów wieŜy
wywóz i składowanie materiałów z rozbiórki

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zarządzającego Realizację Umowy
(ZRU).
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5.
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6.
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach
z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót .
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1.
5.2. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt powinien
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:
ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie
stwarzało zagroŜenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niŜ 1,50 m,
wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i
wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są załoŜone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urządzenia,
w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, naleŜy usunąć je lub zabezpieczyć
po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie urządzeń lub
nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą,
w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemoŜliwości ich
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umoŜliwiający bezpieczne
wykonywanie robót,
załoŜyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami
straŜy poŜarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co moŜe wystąpić
równieŜ w czasie wykonywania robót),
osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do
robót budowlanych i do uŜytku pracowników zatrudnionych przy robotach,
zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy,
wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i
urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkami,
zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie,
usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.

5.3. Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w
dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU).
JeŜeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej
ZRU moŜe polecić wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji, w której zostawia określony
przewidywany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać ręcznie lub
mechanicznie w sposób uzgodniony z ZRU.
Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów moŜliwych do ponownego
wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w
SST lub wskazane przez ZRU.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być
usunięte z terenu budowy.
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W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą
równieŜ:
przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umoŜliwiających wykonanie
robót,
wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju
sprzętu pomocniczego,
segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów
budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp. w obrębie strefy obiektu
modernizowanego,
utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp.,
wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej
strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy
zagroŜenia,
ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych
umoŜliwiających wykonanie robót,
oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
uprzątnięcie placu budowy,
wywiezienie zbędnego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na składowanie materiałów w
wybranym miejscu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7
6.2. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego
wykorzystania.
6.3. Kontrolę jakości prac pomiarowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w
instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. Podstawą dokonywania
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2.

Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robót.
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8.

ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbioru robót i dokonywania płatności określa umowa oraz ST pkt. 9.

9.

PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT
•
•
•
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (jednolity tekst z
dnia 27 marca 2003 r. - Dz. U. nr 80 poz. 718)
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)
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401)
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002 MontaŜ elementów stalowych
Kod CPV 45421160-3
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
montaŜu balustrad i drabinki stalowej przewidziany do wykonania w ramach remontu wieŜy do
skoków na pływalni miejskiej „PANORAMA” w Bielsku-Białej.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie balustrad i drabinki stalowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów,
wykonawstwem i wykończeniem robót.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie, montaŜ i wykończenie metalowych
elementów balustrad i drabinki.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem metalowych
elementów wykończenia: przygotowanie i montaŜ elementów oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.

2.MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt.4.
2.1.1Wymagania ogólne dla materiałów na metalowe elementy wykończenia
1. Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:
- być nowe i dostosowane do celu, któremu mają słuŜyć,
- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać
pisemną zgodę inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkę
naukowo-badawczą, np. Instytut Techniki Budowlanej.
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2. Do wykonywania ogrodzenia naleŜy stosować powszechnie produkowane elementy metalowe,
odpowiadające wymaganiom norm.
3. Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych naleŜy stosować, wkręty,
śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. Materiały spawalnicze powinny spełniać
wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej.
2.1.2 Składowanie i przechowywanie materiałów metalowych
1. Warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia i
spawania powinny zapewniać stałą gotowość uŜycia ich do produkcji.
2. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniętych o wilgotności
do 70%, lub w magazynach półotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi osłonami
przeciwdeszczowymi. Dopuszcza się przejściowe magazynowanie w magazynach otwartych po
uprzednim zabezpieczeniu przed korozją i wpływami atmosferycznymi.
3. Wszystkie oczyszczone materiały i elementy naleŜy składować suche w taki sposób, aby nie
działały na nie Ŝadne szkodliwe wpływy. Szczególnie naleŜy trzymać z dala od tych materiałów:
wapno, zaprawy budowlane, kwasy i inne substancje działające szkodliwie na metale.
4. Składanie i przechowywanie powinno być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na
elementy budowlane i materiały.
2.1.3 Ocena jakości materiałów przeznaczonych do wykonywania elementów ślusarskich
1. Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i
świadectw wystawianych przez producentów lub huty.
2. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz
znaki zgodności z normami.
3. Sprawdzanie wymiarów naleŜy przeprowadzać uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub
sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykończenia naleŜy przeprowadzać wzrokowo
w jasnym rozproszonym świetle z odległości nie mniejszej niŜ 50cm, o ile normy przedmiotowe
nie określają inaczej.
4. W przypadkach wątpliwych i koniecznych powinny być wykonywane badania laboratoryjne przed
przekazaniem materiałów do produkcji elementów.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BHP zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2 Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład metalowych
elementów wykończenia moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
zarządzającego realizacją umowy.
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Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1:
Elementy balustrad mocować do betonu za pomocą kotew wklejanych .W tym celu na końcówkach
elementów naleŜy przyspawać blachy podporowe z otworami na kotwy .
5.2 Prace przygotowawcze
5.2.1

Wymiary elementów i wartości odchyłek wymiarowych

Wymiary wyrobów -wg dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez zleceniodawcę.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny być w granicach odchyłek materiału wyjściowego, o ile
materiał ten nie podlega dalszej obróbce,
5.2.2

Dobór materiałów

Materiały hutnicze stosowane do ślusarsko--kowalskich wyrobów i elementów budowlanych powinny
być oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu itp.
Do oczyszczania i odtłuszczania materiałów i elementów metalowych zaleca się stosować preparaty
chlorowęglowodorowe.
5.2.3.Obróbka
1. Cięcie.
Do cięcia zaleca się stosować: noŜyce ręczne, piłki ramowe, obcinaki do rur, przecinaki, wycinaki,
noŜyce elektromechaniczne, pneumatyczne, obcinarki elektromechaniczne do rur, piły tarczowe,
ramowe; noŜyce ręczne, noŜyce dźwigniowe proste i zakrzywione a takŜe cięcie tlenowe ręczne i
maszynowe.
Ze wszystkich krawędzi powstałych po cięciu naleŜy starannie usunąć zadziory, rąbki, w
szczególności naleŜy usunąć ostrość i zadziory po obróbce wszędzie tam, gdzie mogły powstać
uszkodzenia, pogorszenie jakości powierzchni, działania elementu lub niebezpieczeństwo wypadku.
Dokładność kątowa cięcia powinna być zachowana zgodnie z dokumentacją lub niniejszymi
warunkami.
2. Prostowanie
Podczas prostowania stali na zimno lub gorąco powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące
granicznych promieni prostowania oraz temperatur, wynikające z własności technologicznych
materiału.
Zaleca się prostowanie:
- taśm, prętów, kształtowników, rur -na prostowarkach,
- blach cienkich i wyrobów wycinkowych oraz taśm - przez wypręŜenie, tj. rozciąganie do
granicy plastyczności materiału,
- wyrobów wydłuŜonych -dopuszcza się przez wyginanie.
W wyniku przeprowadzonego prostowania nie powinny występować rysy i pęknięcia materiału.
Dopuszczalna odchyłka wyrobów prostowanych nie powinna przekraczać 16 szeregu tolerancji
prostoliniowości wg PN-80/M-01238
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3. Gięcie
Podczas gięcia stali na zimno lub na gorąco powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące
granicznych temperatur oraz granicznych promieni gięcia, wynikające z własności technologicznych
stali.
Wygięte materiały stalowe nie powinny mieć pęknięć, rozwarstwień materiału i zmian przekroju,
przekraczających dopuszczalne odchyłki.
4. Wykonywanie otworów
Wiercenie lub przebijanie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego ubytku
materiału ani na jego powierzchni, ani wewnątrz otworu.
Wewnętrzna powierzchnia otworu powinna mieć czysty metaliczny połysk.
Krawędzie otworów powinny być oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie.
5.3.Wykonanie połączeń
5.3.1. Połączenia śrubowe
Śruby , wkręty i nakrętki powinny odpowiadać wykonaniu średnio dokładnemu wg PN-82/M82054. Dopuszcza się śruby, wkręty i nakrętki w wykonaniu zgrubnym wg PN-82/ /M-82054, o
ile będą stosowane w elementach przeznaczonych do budownictwa przemysłowego, rolniczego
bądź w piwnicach lub na strychach.
Średnice d śrub naleŜy przyjmować na podstawie grubości g cieńszej z części łączonych, z
uwzględnieniem liczby płaszczyzn ścinania śrub.
Długości śrub powinny być ustalane w zaleŜności od całkowitej grubości łączonych części,
uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny
wystawać ponad nakrętkę więcej niŜ 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie
powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów.
Całkowita grubość łączonych części grubość złączu nie powinna przekraczać 6d
Łączone części powinny mieć powierzchnie oczyszczone, a nierówności powstałe po cięciu usunięte.
Powierzchnie części łączonych przylegające do siebie powinny być zabezpieczone przed korozją.
Dopuszczalna skośność otworów do połączeń na śruby powinna umoŜliwić prostopadłe ustawienie
śruby do łączonych powierzchni części. Łeb i nakrętka powinny przylegać do nich całą powierzchnią
przylgową.
Zaleca się stosować podkładki spręŜyste , podkładki odginane lub przeciwnakrętki bądź zawleczki do
łączenia części lub elementów poddawanych w czasie uŜytkowania róŜnym drganiom.
Zaleca się stosować podkładki zwykłe do łączenia części lub elementów w celu zmniejszenia nacisku
jednostkowego, a podkładki klinowe do łączenia z kształtownikami gorącowalcowanymi, jak
dwuteowniki, ceowniki itp. Nakrętki powinny być tak dokręcane , aby pod uderzeniem młotka
kontrolnego śruba nie drgała i nie przesuwała się. Powierzchnie gwintu śrub oraz powierzchnie
oporowe nakrętek i podkładek zaleca się pokryć cienką warstwa smaru stałego . Nie dopuszcza się
stosowania śrub , wkrętów i nakrętek z gwintami i łbami uszkodzonymi .
5.3.2. Połączenia spawane
1. Połączenia spawane powinny być wykonane, według dokumentacji technicznej (instrukcji
spawania), w której na podstawie rodzajów materiałów łączonych części, grubości i wymaganej
jakości połączenia powinny być określone parametry spawania.
2. Kąt ukosowania brzegu, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki
tych parametrów naleŜy przyjmować według właściwych norm spawalniczych w zaleŜności od
metody spawania, a w przypadku stosowania maszyn spawalniczych - zgodnie z instrukcją
uŜytkowania maszyny.
3. Przesunięcie krawędzi przekrojów łączonych czołowo nie powinno być większe niŜ:
- 0,25 g - gdy grubość cieńszego elementu g ≤12mm,
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- 0,15 g - lecz nie więcej niŜ 6mm, gdy g ≥20mm,
- 3mm - dla grubości pośrednich.
4. Szczelina między elementami spawanymi w złączach kątowych, teowych, zakładkowych i
nakładkowych o nie ukosowanych brzegach nie powinna być większa niŜ 1,5mm.
5. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami o szerokości minimum 15mm powinny być suche i
oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać
rozwarstwień widocznych nieuzbrojonym okiem.
6. W przypadku konieczności spawania elementów o róŜnych (nierównych) grubościach, brzeg
grubszej części naleŜy obrobić ukośnie w stosunku 1:5, aŜ do wyrównania z grubością cieńszej
części. Obróbka grubszej części elementów łączonych moŜe być jednostronna lub dwustronna.
7. Dopuszcza się spawanie bez obróbki grubszej części, jeŜeli wysokość wystającej krawędzi
grubszej części jest nie większa niŜ 0,7 grubości cieńszej części; moŜe to mieć zastosowanie w
przypadku, gdy grubość części cieńszej nie przekracza 3mm. Przy grubościach 3-10mm części
cieńszej wysokość wystającej krawędzi nie powinna być większa niŜ 0,5 grubości części cieńszej.
Natomiast przy grubościach 10-25mm części cieńszej wysokość wystającej krawędzi nie powinna
być większa niŜ 5mm.
8. Elektrody stalowe, druty i pręty stalowe oraz topniki stosowane przy spawaniu łukiem krytym
powinny odpowiadać gatunkom wskazanym w instrukcji spawania lub warunkom podanym w
obowiązujących normach.
9. Rzeczywista grubość spoin (wszystkich rodzajów) moŜe być o 20% większa od grubości
nominalnej; miejscowo dopuszcza się grubość spoin mniejszą od nominalnej:
- o 5%> - w przypadku spoin czołowych,
- o 10% - dla pozostałych spoin.
10. Złącza spawane nie powinny wykazywać następujących wad: pęknięć, przyklejeń zewnętrznych,
braku przetopu, kraterów, kanalików i nawisów lica spoiny, niewłaściwego kształtu złącza.
11. Części spawane nie powinny ulegać odkształceniom (gięciu) wskutek wadliwego wykonywania
spawania.
12. NajniŜsza temperatura otoczenia, przy której mogą być wykonywane roboty spawalnicze, powinna
być uzaleŜniona od rodzaju i gatunku materiału, jego grubości, warunków, techniki spawania itp.
Temperatura otoczenia, przy której mogą być wykonywane roboty spawalnicze, nie powinna być
niŜsza niŜ -5°C. Spawanie w niŜszych temperaturach wymaga kaŜdorazowo zgody kontroli
technicznej (kierownika budowy, inspektora nadzoru technicznego, kierownika produkcji).
13. Wystające części spoiny spawalniczej powinny być usunięte na powierzchniach, które pozostają
widoczne, jeŜeli nie są one potrzebne ze względów statycznych i jeŜeli w opisie robót nie podano
inaczej.
14. Przygotowanie brzegów i rowków do spawania powinno być zgodne z wymaganiami norm.
5.4. Dopuszczalne błędy wykonania wyrobów i elementów
1. Dopuszczalne tolerancje w wyrobach ślusarsko-kowalskich przeznaczonych dla budownictwa w
zakresie: - prostoliniowości i płaskości wyrobów,
- okrągłości w stosunku do średnicy nominalnej,
- równoległości i prostopadłości elementów,
- współosiowości, współśrodkowości, symetrii i przecinania się osi,
powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w PN-80/M-02138 lub nowszej
2. Dopuszczalne odchyłki powierzchni licowej
wyrobu od płaszczyzny nie powinny być większe niŜ podano w tabl.
5.5.Wykończenie powierzchni wyrobów ślusarsko-kowalskich i zabezpieczenie ich przed korozją
Balustrady i drabinkę naleŜy wykonać z elementów stalowych malowanych proszkowo.
Wszystkie gotowe elementy ogrodzenia wymalować proszkowo przed ich wbudowaniem.
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5.6.Elementy montaŜowe, zamknięcia.
1. Elementy metalowe naleŜy montować do betonu za pomocą kotew wklejanych .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Odbiór metalowych elementów wykończenia
6.2.1. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone
następujące cechy:
- wymiary elementów i ich części składowych,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, nitów,
śrub itp.) oraz rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność działania
części ruchomych,
- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń,
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją,
- zgodność z dokumentacją techniczną.
6.2.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów wbudowanych powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem,
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.
6.2.3. Badania przy odbiorze robót
6.2.3.1. Wymagane badania
Do oceny wartości technicznej danego elementu powinny być przedłoŜone wyniki badań:
- materiałów uŜytych do wykonania wyrobu (ewentualnie zaświadczenia o jakości materiałów
wystawione przez producenta),
- gotowego wyrobu,
- prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobów.
6.2.3.2. Badanie materiałów
1. Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów naleŜy przeprowadzić pośrednio na
podstawie załączonych „Zaświadczeń o jakości" wystawionych przez producenta oraz
zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność uŜytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi.
2. W przypadku gdy producent elementów przeprowadzał badania jakości materiałów we własnym
zakresie, wyniki tych badań powinny być dołączone do dokumentacji odbiorczej.
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6.2.3.3.Badanie gotowych elementów
1.
2.

Badanie elementów ślusarsko-kowalskich powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:
wymiarów,
wykończenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
połączeń konstrukcyjnych,
W skład partii elementów przeznaczonych do badań powinny wchodzić elementy ślusarskokowalskie jednego rodzaju i jednego typu.
3. Sprawdzenie powinno dotyczyć:
- wymiarów -taśmą stalową z dokładności do 1mm, suwmiarką i szczelinomierzem,
- wykończenia powierzchni -za pomocą liniału metalowego mierniczego i szczelinomierza,
- zabezpieczenia antykorozyjnego -makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności;
powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć,
- rodzajów, liczby i wielkości okuć -na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania
i działania przez oględziny i skontrolowanie ruchu elementów ruchomych,
- połączeń konstrukcyjnych -na zgodność z niniejszymi warunkami technicznymi i wymaganiami
norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Z przeprowadzonych sprawdzeń naleŜy sporządzić protokół odbioru, w którym powinna być równieŜ
podana ocena jakości wykonanego elementu.
6.2.3.4.Badanie jakości wbudowania
1. Do odbioru powinna być przedłoŜona powykonawcza dokumentacja techniczna danego rodzaju
robót, wyniki sprawdzeń podanych w p. 29.18.3.3 oraz dziennik robót, o ile taki był prowadzony
(ew. wyciągi z zapisów w dzienniku budowy).
2. W trakcie odbioru robót naleŜy sprawdzić:
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów,
- szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wody opadowej przez element.
3. Z dokonanego odbioru robót naleŜy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione
zauwaŜone usterki.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
6.3.Ocena wyników badań po odbiorze
1. JeŜeli badania wykaŜą zgodność wykonanych robót z niniejszą „Specyfikacją", to naleŜy je uznać
za zgodne z wymaganiami norm.
2. W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z niniejszą „Specyfikacją" naleŜy ustalić,
czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszej „Specyfikacji"
zagraŜają bezpieczeństwu i na ile obniŜają jakość wykonanych elementów. Elementy zagraŜające
bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób
prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
1 m balustrady
1 m drabinki

-

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji.
Płatności wg ustaleń zawartych w treści umowy

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1

Związane normatywy

WTWO Robót Budowlano-montaŜowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
Rozdział
1 - Warunki Ogólne Wykonania
Rozdział
29 – Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane
9.2

Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN)
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03 Roboty w zakresie naprawy betonu
Kod CPV 45262330-3
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
prac związanych z reprofilacją powierzchni betonowych wraz z wykonaniem powłok ochronnych w
ramach remontu wieŜy do skoków na odkrytej pływalni miejskiej „PANORAMA” w Bielsku-Białej.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie napraw konstrukcji Ŝelbetowej wieŜy : podesty , słupy , schody.
Prace naleŜy wykonać w następującej kolejności :
:
staranne oczyszczenie podłoŜa,
przygotowanie zapraw naprawczych ,
przygotowanie farb do betonu ,
zabezpieczenie antykorozyjne stali ,
wykonanie warstwy sczepnej
reprofilacja powierzchni betonowych,
- wykonanie powłok ochronnych
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
przepisami i oznaczają:
-

-

roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac
izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

-

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

-

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

-

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i
kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe
być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

-

ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego
obiektu lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania,

-

podłoŜe - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego
wykonana będzie izolacja,

-

warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności
lub róŜnic poziomów powierzchni podłoŜa,

-

warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej
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1.4.

powierzchni podłoŜa,
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami ZRU.

2. MATERIAŁY
Do wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną naleŜy uŜyć materiały posiadające
Aprobaty Techniczne ITB lub Europejskie Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności z
odpowiednimi normami, oceny higieniczne.
NaleŜy zastosować:
- kompletny system jednego producenta chemii budowlanej, obejmującej produkty do renowacji i
uszczelnień budowlanych : produkty do antykorozyjnego zabezpieczania stali zbrojeniowej i warstwa
sczepna , produkty do uzupełniania ubytków i napraw konstrukcji betonowych , środki do
wykonywania powłok ochronnych
2.1.Mineralna powłoka antykorozyjna i warstwa sczepna
Mineralna zaprawa do antykorozyjnego zabezpieczenia stali zbrojeniowej i wykonywania warstwy
sczepnej dla nowych zapraw naprawczych .
2.2.

Mineralna zaprawa naprawcza i drobnoziarnista zaprawa
naprawcza

Mineralna zaprawa przeznaczona do napraw ubytków w betonie o drobnym kruszywie do wypełniania
ubytków o grubości 5-40 mm . Stosowana do reprofilacji betonowych powierzchni pionowych i
poziomych oraz spodów płyt , dźwigarów i innych elementów konstrukcyjnych . Drobnoziarnista
zaprawa naprawcza stosowana do wypełniania ubytków o wielkości od 1 do 6 mm .
Dane techniczne:
Baza:
Uziarnienie

Zaprawa cementowa
0,1-2,0 mm- zaprawa naprawcza
do 0,50 mm – drobnoziarnista zaprawa naprawcza

2.3. Elastyczna powłoka malarska
Stosowana jako ochrona powierzchni mineralnych takich jak
beton , tynk oraz zaprawy naprawcze.
Wymagania techniczne:
Baza
Dyspersja polimerowa
Gęstość
Ok. 1,4 g/cm3
2.4. Woda
Do przygotowania zapraw i nawilŜania podłoŜa moŜna stosować wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez
badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
do przygotowania podłoŜa – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,
do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,
do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,

4. TRANSPORT
1.1. Materiały chemii budowlanej moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością
dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki naleŜy chronić przed przemarznięciem.
1.2 Wodę (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy dowozić w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i przechowywania
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST pkt. 2.
Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie podłoŜa
- reprofilację powierzchni betonowych
- wykonanie powłok ochronnych
5.1.Przygotowanie podłoŜa.
PodłoŜe musi być mocne, nośne , równe i lekko porowate, wolne od gniazd Ŝwirowych, spękań,
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających przyczepność.
Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Wytrzymałość
podłoŜa na rozciąganie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa.
Stosować systemowe zaprawy do napraw konstrukcji betonowych. Przed ich aplikacją naleŜy
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i warstwę sczepną /tylko w przypadku ręcznego
nakładania zaprawy/.Aplikacja materiału powinna odbywać się na matowo-wilgotne podłoŜe.
5.2.Reprofilacja powierzchni betonowych .
5.2.1. Przygotowanie zaprawy.
Zgodnie z instrukcją producenta
5.2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali
Odsłoniętą i oczyszczoną stal naleŜy zabezpieczyć zaprawą do wykonywania powłok antykorozyjnych
przez dwukrotne naniesienie równomiernej warstwy przy uŜyciu pędzla lub szczotki (drugą warstwę
nanosić nie wcześniej niŜ po upływie 4 godz , maksymalnie po 24 godzinach. Po upływie doby moŜna
nanosić kolejne warstwy systemu .

5.2.3 Wykonanie warstwy czepnej
PodłoŜe betonowe naleŜy nawilŜyć , powinno być matowo – wilgotne .Zaprawę wcierać w podłoŜe
twardą szczotką wypełniając jego pory .
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5..2.4 Wykonanie wypełnienia
Zaprawę naprawczą rozprowadza się na świeŜo naniesionej , matowo – wilgotnej warstwie czepnej.
Zaprawę nakładać przy pomocy kielni , pacy drewnianej , pacy stalowej na Ŝądana grubość warstwy .
Zaprawę na powierzchniach poziomych zagęszcza się przy pomocy kielni lub szufli i ściąga .
Następnie powierzchnie zatrzeć drewnianą lub stalową pacą . Zaprawę moŜna nanosić
wielowarstwowo :
- do 4 godz – następne wypełnienie bez warstwy czepnej
-po 24 godz – podłoŜe zwilŜyć woda , nanieść warstwę sczepną i następne wypełnienie .
Drobnoziarnista zaprawę naprawczą nakładać na przygotowane podłoŜe jednowarstwowo warstwą o
wymaganej grubości . Wcześniej naleŜy dokładnie wypełnić pory i rysy np. poprzez wcieranie
zaprawy szczotką. Po odpowiednim czasie powierzchnie naleŜy wygładzić. Do wygładzania
powierzchni i nadania jej odpowiedniej faktury moŜna uŜyć suchej gąbki .Powierzchni nie wolno
zacierać na mokro . Powierzchnie chronić przez 1 dzień przed nadmiernym wysychaniem ,
bezpośrednim nasłonecznieniem , przeciągami i zbyt duŜymi wahaniami temperatury . Po upływie 1
dnia moŜna nanosić powłoki ochronne.
5.3 Wykonanie powłok ochronnych
5.3.1

Przygotowanie farb do betonu

Zgodnie z instrukcją producenta
5.3.2

Wykonanie powłok ochronnych

Farbę do betonu nakłada się w dwóch lub trzech cyklach roboczych wałkiem lub pędzlem .Materiał
uŜyty do pierwszego malowania moŜna rozcieńczać wodą max 5% .Powłoka malarska nie powinna
być wykonywana przy bezpośrednim nasłonecznieniu , przy silnym wietrze , w deszczu , na
rozgrzanych podłoŜach . W razie potrzeby obrabiane powierzchnie osłaniać plandekami .
.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót . Naprawy i wzmocnienia konstrukcji
Ŝelbetowych naleŜy wykonywać zgodnie z projektem , warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlana pod nadzorem technicznym wg wymagań
Prawa Budowlanego .
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych przez siebie prac . W tym
celu konieczne jest aby :
a. posiadał odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jakości stosowanych
materiałów i wykonywanych prac .
b. posiadał odpowiedni sprzęt do czyszczenia i odkuć betonu , przygotowania , nakładania i
pielęgnacji stosowanych materiałów (mieszalniki , wagi , urządzenia hydrodynamiczne itp.)
i utrzymywał do w co najmniej dobrym stanie technicznym
c. posiadał urządzenia do kontroli jakości :
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza ,
-urządzenia do pomiaru wilgotności powietrza i podłoŜa
-urządzenia do pomiaru przyczepności kolejnych warstw naprawczych do konstrukcji i między
sobą,
- urządzenia do pomiaru grubości powłok ochronnych w stanie mokrym i suchym,
- urządzenia do badania wytrzymałości materiałów naprawczych,
- urządzenia do badania ciągłości powłok na bazie elektrycznej

33

c. wykonawca prowadził bieŜący zapis realizowanych prac , badań jakościowych i warunków
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach . Kopia tej
dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej naprawy lub wzmocnienia .
6.1. Rodzaje odbiorów
Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
WyróŜnia się:
• odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego
fragmentu prac (prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac),
• odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości
zaprojektowanych prac budowlanych.
W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz przedstawiciele
wykonawcy.
6.2. Kolejność odbiorów prac
W trakcie prac dotyczących są wymagane następujące odbiory przejściowe:
- odbiór podłoŜa
- odbiór zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych i zbrojenia ,
- odbiór warstwy czepnej
- odbiór warstw naprawczych
- odbiór powłok ochronnych
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości prac.
6.3 . Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych
Przy wyszczególnionych powyŜej odbiorach przejściowych powinny być przedłoŜone następujące
dokumenty:
• opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno
spełniać podłoŜe ,
• dziennik budowy,
• rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
• protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających,
• wyniki badań sprawdzających podłoŜa oraz podkłady (o ile były wymagane w projekcie i
• wykonane).
6.4 Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty:
• projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,
• dziennik budowy,
• protokoły odbiorów przejściowych.
6.5 Zakres czynności kontrolnych
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i
końcowego, obejmuje:
• sprawdzenie kompletności przedłoŜonej dokumentacji,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w
dzienniku budowy lub protokołów odbioru,
• sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w.,
• sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie
odbioru badań sprawdzających.
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6.6 Kontrola i badania przy odbiorach częściowych
6.5.1 Kontrola i badania materiałów
NaleŜy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować naleŜy terminy
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową.
6.5.2 Kontrola i badania podłoŜa
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoŜa pod izolację podłogi powinien obejmować:
• sprawdzenie wizualne powierzchni podłoŜa pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości,
czystości, zawilgocenia i pH betonu
• sprawdzenie wytrzymałości betonu, metodami nieniszczącymi. Wyniki kontroli podłoŜa
powinny być zamieszczone w dzienniku budowy.
6.5.3 Kontrola i badania zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych i zbrojenia
Sprawdzić naleŜy dokładność pokrycia elementów stalowych powłoką antykorozyjną . Powłoka
powinna stanowić nieprzerwana warstwę jednakowej grubości .
6.5.4

Kontrola wykonania robót

Kontrole wykonywać po nałoŜeniu kaŜdej nowej warstwy .
- warstwy czepnej – dokładność wykonania , szczególnie w miejscach trudno dostępnych ,
- warstw naprawczych , wypełniających ubytki – kontrolować grubość i właściwe ułoŜenie warstw ,
ich zagęszczenie , wykonać ocenę przyczepności warstw naprawczych .
- warstwy szpachlowej – sprawdzeniu podlega równość powierzchni .
- powłoki ochronnej – sprawdzeniu podlega grubość i ciągłość powłoki ochronnej

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest:
- 1 m2 – dla wykonania reprofilacji powierzchni betonowych
- 1 m2 - dla wykonania powłoki ochronnej

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Uznaje się, Ŝe roboty zostały wykonane prawidłowo, jeŜeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie.
Z czynności odbiorowych naleŜy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji
odbiorowej budowy.
Zasady płatności określa umowa.
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE:
PN-EN 15041:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych . Definicje ,
wymagania , kontrola jakości i ocena zgodności ..

PN-EN
1524:2002

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badań . Pomiar przyczepności przez odrywanie .

PN-EN 2061:2003

Beton. Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność .

PN-EN 10973:2000

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw . Oznaczenie
gęstości nasypowej i jamistości .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz.U. z 2003 roku , Nr 207 ,
poz.2016 , z późniejszymi zmianami .
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004 r. Nr 92 , poz. 881)
ZUAT – 15/VI.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozją .
Część V. Mineralne wyprawy ochronne .
Instrukcji i karty techniczne producentów zastosowanych materiałów chemii budowlanej .

