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M.00.00.00. Wymagania ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna M.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań
technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  „Rozbiórka  istniejącego  pomostu  rekreacyjnego  oraz  budowa
nowego pomostu rekreacyjnego na działce Nr ewid. 264/8 położonej w miejscowości Orle, obręb Garczyn, gmina Liniewo.”
1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i  rozumieć w zlecaniu i  wykonywaniu
robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi.
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1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Długość pomostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu.
1.4.2. Droga  -  wydzielony  pas  tereny  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i projektantem.
1.4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.8. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu pomostowego) - część obiektu oparta na podporach pomostowych, tworząca
ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pieszego.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami  rowów.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji  nawierzchni.
1.4.11. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Księdze  Obmiaru  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora.
1.4.12. Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.13. Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacja  projektową  i  Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładani obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i
zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
- Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń

w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
- Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
- Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń do ruchu na podłoże Podbudowa może składać się z

podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
- Podbudowa zasadnicze  -  górna  część  podbudowy spełniająca,  obok funkcji  nośnych,  funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni

przed działaniem wody, mrozu i  przenikaniem cząstek podłoża, może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub
odcinającą.

1.4.15. Niweleta  -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego  przekroju  w  osi  drogi  lub  obiektu
pomostowego.
1.4.16. Obiekt mostowy - most, pomost, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust,
1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi  oraz  drzew i
krzewów. Pas drogowy może również  obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi  i  budowy urządzeń chroniących ludzi  i
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.19. Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się  pojazdów,  umieszczenia  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego poparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.20. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.21. Polecenie Inspektora - wszelki polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu



realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.22. Projektant –uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej
1.4.23. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego, może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych
np. skrzyń, komór.
1.4.24. Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej
do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.25. Szerokość użytkowa obiektu –szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość
chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przyjezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu
pieszego.
1.4.26. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i  poleceniami
Inspektora.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający  przekaże Wykonawcy  Teren  Budowy wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
lokalizację. Tabelę elementów rozliczeniowych
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią
część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jedną z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następującej kolejności ich ważności:
1) Dokumentacja Projektowa
2) Specyfikacje Techniczne,
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach przetargowych.
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji  zamówienia aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu
robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. I zgodne z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.
1.5.8. 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.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelki materiały i urządzenia używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty
wydania  potwierdzenia  Zakończenia  przez  Inspektora.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas,  do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli  Wykonawca w jakikolwiek sposób zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób ciągły  będzie informować
Inspektora o swoich działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie pewnych
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia  badań w celu udokumentowania,  że materiały  uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Na wszelkie materiały zastosowane przy budowie
mostu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualną aprobatę IBDiM , względnie deklarację zgodności.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za  uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.



2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości, wynik tych kontroli będzie
podstawą akceptacji określonej parQi materiałów pod względem jakości.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu  Budowy,  bądź  złożone  w  miejscu
wskazanym przez  Inspektora..  Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się  nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały,  wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie  to  wymagane  dla  badać  prowadzonych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Inspektora.
3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakości
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w St lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora , w przypadku braku ustaleń w
takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami w Dokumentacji Projektowej.
4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z
Kontraktem,  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
wymaganiami ST,  projektu organizacji  robót oraz poleceniami Inspektora.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.
Plecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia  i  przeprowadzone
zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punków
głównych trasy oraz reperów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i ich oznaczenie w czasie trwania
robót
5.2. Wyznaczenie osi drogi
Oś  nowej  projektowanej  jezdni  powinna  być  wyznaczona  w terenie  przy  pomocy  dostatecznie  mocnych pali  lub rur,  a  oś  jezdni
istniejącej - przy pomocy stalowych trzpieni. Odległość między osiami wynosi 1m. Trwałego wyznaczenia wymagają: początek i koniec
projektowanego odcinka obu jezdni. Zagęszczenie punktów osi na prostej - co 50 m. Należy wyznaczyć wierzchołki i punkty główne osi
trasy

� początki, środki, końce łuków, krzywych przejściowych.
Punkty osiowe należy utrzymywać w miarę postępu robót zwiększając rygory dokładności wytyczenia następująco:
a) dla korpusu drogowego (roboty ziemne) + 10 cm 
b) dla usytuowania jezdni + 1 cm Rzędne wysokościowe wyznacza się z dokładnością do 1 cm.
Usunięcie pali z osi budowli może nastąpić tylko wówczas, gdy zastąpi się je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wbitymi poza
granicami robót w sposób trwały i jednoznaczny.
W zakres  robót  pomiarowych  wchodzą  również  roboty  związane  z  wyznaczeniem  konturów  nasypów  i  wykopów  oraz  obiektów
inżynierskich (wiadukty, mosty, przepusty).
5.2.1. Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów
Polegają one na oznaczeniu krawędzi podstawy nasypu lub krawędzi wykopu za pomocą widocznych palików, skarpowników lub wiech
(w przypadku nasypów o wysokości ponad 1 m, a w przypadku wykopów do głębokości 1 m) w odstępach nie większych niż co 50 m.
5.2.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wyznaczyć wzdłuż trasy w odstępach co około 250 m a także obok projektowanych
wiaduktów. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli w miejscach dostępnych, nie ulegających
zniszczeniu  z  dokładnością  do  0,5  cm.  Punkty  te  należy  zakładać  na  obiektach  istniejących  lub  nowo  założonych  punktach
wysokościowych (słupki betonowe z bolcem).
5.3. Wyznaczenie obiektów inżynierskich
Roboty polegają na:
a. wyznaczeniu osi budowanego obiektu
b. wyznaczeniu wszystkich punktów niezbędnych do odtworzenia obrysu fundamentów tych obiektów. 
Dokładność wyznaczenia: dla osi obiektu:
c. dla osi obiektu: + 1 cm, dla fundamentów: +_10 cm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz



robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
6.2 Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobieranie próbek, opartych na zasadzie,  że wszystkie
jednostkowe elementy  produkcji  mogą być z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do  badań.  Inspektor  będzie  mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
6.3 Badanie i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku  ,  gdy  normy  nie  obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.4. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi  kopie raportów z  wynikami  badań jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w terminie
określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u
źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane
przez ST, każda parQa dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od
przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stany bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis w Dzienniku Budowy będzie  opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby,  która dokonała zapisu, z  podaniem jej
imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i
podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inżyniera,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i ostatecznego odbioru robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w
związku z warunkami klimatycznymi,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  aprobaty  techniczne,  deklaracje  zgodności,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenie inspektora nadzoru.
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy

� protokoły przekazania Terenu Budowy

� protokoły odbioru robót,

� protokoły z narad i ustaleń.
6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją  Projektową  i  ST,  w  jednostkach
ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie odmierzonych robót i terminie obmiaru, co
najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Księgi  Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od



obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale
Wykonawcy:

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

� odbiorowi ostatecznemu

� odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych robót,  które  w dalszym
procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem
Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową , ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór ostateczny robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  Wykonawcę wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pk-cie 8.4.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  i  Wykonawcy.  Komisja
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją Projektową i ST.
W toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie  odbiorów robót  zanikających  i
ulegających zakryciu.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze ostatecznym obowiązuje Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych realizowanych na
drogach  zamiejskich  krajowych i  wojewódzkich z  1989r.  wraz  z  późniejszymi  zmianami,  która  jest  znana  Wykonawcy  lub z  którą
zapoznał się przed podpisaniem umowy.
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót  jest  protokół  odbioru ostatecznego robót sporządzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

� Dokumentacją Projektową z naniesionymi zmianami,

� Specyfikacje Techniczne,

� Uwagi  i  zalecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i  udokumentowanie
wykonania jego zaleceń,

� recepty i ustalenia technologiczne,

� Dziennik Budowy ,

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST

� atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

� opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów
odbioru,

� sprawozdanie techniczne,

� dokumentacja powykonawcza - 2 kpl

� geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza urządzeń podziemnych przed ich zakryciem.

� zestawienie ilości i wartości wykonanych robót wg wzoru kosztorysu ofertowego

� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

� zakres i lokalizację wykonywanych robót

� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

� uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

� datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowej  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymi
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego
Kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania i badania składające się na jej wykonaniem określone dla
tej roboty w pkt. 9 ST w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować:

� robociznę bezpośrednią,

� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

� wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi  (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i  z  powrotem, montaż  i
demontaż na stanowisku pracy),

� koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru  ,  koszty
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.,), koszty dotyczące oznakowania robót,
wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy,

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji
robót i w okresie gwarancyjnym,

� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.



M.00.00.01. Wytyczenie trasy i obiektów

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  prac  robót  geodezyjnych  na  budowie  związanych  z
„Rozbiórka istniejącego pomostu rekreacyjnego oraz budowa nowego pomostu rekreacyjnego na działce Nr ewid. 264/8 położonej w
miejscowości Orle, obręb Garczyn, gmina Liniewo.”
1.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót
pomiarowych przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót pomiarowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST p I.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania prac geodezyjnych
Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu osi trasy i punktów wysokościowych według zasad niniejszej SST są:

� słupki betonowe,

� pale i paliki drewniane,

� rury metalowe, bądź inne materiały akceptowane przez inspektora nadzoru.
Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki  betonowe albo rury metalowe o długości  około 0,50  m.  Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów
załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych
punktów należy stosować  paliki  drewniane o długości  około 0,30  m i  średnicy 0,05  do  0,08 m. Świadki  wbijane obok palików
osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych.
Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt:

� teodolity, niwelatory, tyczki, łaty, taśmy lub inny sprzęt akceptowany przez inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej,
obok siebie i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Prace pomiarowe powinny być wykonane
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).
5.1.1. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)
Zgodnie z Warunkami Kontraktu. Inżynier przekaże Wykonawcy odpowiednią liczbę stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i
wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem.
5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
W  oparciu  o  sieć  stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej  i  wysokościowej  przekazanej  przez  Inżyniera,  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  założenia,  utrzymania  i  uzupełniania  osnowy  roboczej  o  współrzędnych  poziomych  i  wysokościowych  dla
lokalnego  wytyczania  robót.  Opracowany  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  projekt  osnowy  roboczej
poziomej  i  wysokościowej  oraz  system przeprowadzania kontroli  okresowej  punktów tej  osnowy,  powinny spełniać  następujące
warunki:
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i  utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed
naruszeniem lub uszkodzeniem,
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony
przez Inżyniera tak aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania,
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami
zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGiK).
5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru
zasadami  wykonania  niezbędnych  robót  i  wytyczeń  oraz  zgodnie  z  generalnymi  zasadami  wyszczególnionymi  w  instrukcjach  i
wskazaniach GUGiK.
5.1.4. Wyznaczenie punków na osiach
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu o osnowy wymienione
w p. 5.1.1. i 5.1.2. Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być przesunięte więcej niż o 10 cm w
stosunku do  projektowanych,  a  rzędne punktów na osi  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  I  cm w stosunku do  projektu.  W
przypadku,  kiedy  dopuszczalne  odchyłki  są  przekroczone  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  korekty  osi  trasy  odnosząc  się  do



istniejących budowli inżynierskich, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i
w punktach pośrednich, w odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 500 m na
odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Punkty na osiach stałych obiektów
piętrzących i murów oporowych nie powinny być przesunięte więcej niż o 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na
osi należy wyznaczyć z dokładnością do I cm w stosunku do rzędnych projektu.
5.1.5. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych)
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz krawędzi przecięcia
powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki.
Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy regulacyjnej. Odległość ta powinna
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dok.  Projektowej.  Wyznaczenie w czasie  trwania robót
ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych) powinno
być wykonane w zgodności  z  Dokumentacją Projektową oraz  w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez  inspektora
nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m.
5.1.6. Wyznaczanie położenia obiektów
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie z Dokumentacją Projektową, poprzez:

� wytyczenie osi obiektu,

� wytyczenie punktów określających kontur obiektu.
5.1.7. Zakończenie robot
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania inspektorowi nadzoru dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych
i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych
Kontrolę osnowy roboczej  oraz  prac pomiarowych należy prowadzić  wg zasad określonych w instrukcjach i  wytycznych GUGiK.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o
stałe punkty geodezyjne przekazane przez inspektora nadzoru.
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a także, co
miesiąc  w  trakcie  prowadzenia  robót.  Kontrola  wytyczenia  osi  trasy  regulacyjnej,  wyznaczenia  nasypów,  wykopów  i  obiektów
Kontrolę wytyczenia osi  trasy regulacyjnej,  wyznaczenia  nasypów,  wykopów i  obiektów należy przeprowadzić  w  odniesieniu  do
wymagań punktów 5.1.4; 5.1.5 i 5.1.6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest 1 m (metr) trasy obiektu opisanego w OST p.1.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Wniosek  Wykonawcy  o  odbiór  wykonanych  robót,  przekazywany  inspektorowi  nadzoru  powinien  zawierać  niezbędne  szkice
wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej.
9. PŁATNOŚĆ
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.Płaci się za 1 m wytyczonej
trasy. Cena 1 m trasy obiektu obejmuje:

� wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych,

� uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

� wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót,

� wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, zgodnie z p. 5.1.5,

� wyznaczenie konturów obiektów zgodnie z p 5.1.6,

� wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową

� zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie

� i ewentualne odtworzenie

� utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno-wysokościowych.

� wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne.

� transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, farby itp.)
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy, instrukcje, wytyczne
- PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu.
1. Instrukcja Techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa Inwestycji. Katalog znaków i urządzeń pomiarowo-kontrolnych.
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979
4. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983
6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979
7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK, 1983
8. Wytyczne techniczne G-3. I Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983
9. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996.



M.00.00.02. Roboty ziemne

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych „Rozbiórka
istniejącego  pomostu  rekreacyjnego  oraz  budowa  nowego  pomostu  rekreacyjnego  na  działce  Nr  ewid.  264/8  położonej  w
miejscowości Orle, obręb Garczyn, gmina Liniewo.”
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy :
Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne – wykopy o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,50m ze złożeniem na odkład pod nabrzeże , którego
powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat.
I-V) i ich zasypanie.
1.4. Określenia podstawowe
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Bagno  -  grunt  organiczny  nasycony  wodą,  o  małej  nośności,  charakteryzujący  się  znacznym  i  długotrwałym  osiadaniem  pod
obciążeniem.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone w obrębie pasa robót kanalizacyjnych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, położone poza pasem robót kanalizacyjnych.
Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie  wykonywania  wykopów,  a  nie
wykorzystanych do budowy.
Umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów, zgodne z wymogami przepisów bhp, gwarantujące pełne bezpieczeństwo
wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

I
z
=

ρd
ρ
ds

gdzie:
ρ d

- gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3)
ρ ds

- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m3).
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:
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d
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d10
gdzie:

d
60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d
10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S -
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają wartości gęstości objętościowej gruntów w stanie
naturalnym.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

� odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp.,

� jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów spycharki, urządzenia do hydromechanizacji itp.,

� transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

� sprzętu zagęszczającego: ubijaki, płyty wibracyjne itp..
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.



Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny
być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  danych  geotechnicznych,  ustaleń  instytucji  uzgadniających  oraz  posiadanego  sprzętu
mechanicznego.
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym.
Wykopy wąsko-przestrzenne należy wykonać ręcznie, ich umocnienia należy wykonać z grodzic GZ-4 poziomo i G-62 pionowo.
Wykopy szeroko-przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:06.
Szerokość  wykopu  uwarunkowana  jest  zewnętrznymi  wymiarami  kanału,  do  których  dodaje  się  obustronnie  0,4  m  jako  zapas
potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.
Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji  projektowej,  przy  czym  dno  wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej
warstwy  0,20  m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  ułożeniem  przewodów  rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową; przewidziano ułożenie w dnie drenów o średnicy 100
mm w obsypce żwirowej grubość. 20 cm,. Wodę ze studzienek drenarskich o średnicy 0,6 m należy odpompowywać.
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na
składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim kanalizacji  sanitarnej oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń towarzyszących,
rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi, warstwami grubości 10-20cm, drewnianymi
ubijakami. Kanały z rur PVC należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu
należy  zasypać  warstwami  ziemi  o  grubości  20-30  cm  sposobem  ręcznym  lub  mechanicznym.  Warstwy  należy  zagęszczać
mechanicznie.
Jednocześnie  z  zasypywaniem  kanału  należy  stopniowo  prowadzić  rozbiórkę  umocnienia  Zaleca  się  wykonywanie  robót  przy
sprzyjających warunkach pogodowych.
Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, teren po wykopach należy zrekultywować.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97 –
1,0. 
5.3. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety kanalizacji.
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  umożliwiający  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  Należy
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy  i  /lub  dreny.  Wody  opadowe  i  gruntowe  należy
odprowadzić poza teren robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowej .
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  polega na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji  określonymi  w pkt 5 oraz  z  Dokumentacją
Projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

� właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

� właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6.
6.3. Badania do odbioru robót ziemnych
6.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
1. Pomiar szerokości dna:
Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, które budzą wątpliwości.
2. Pomiar spadku podłużnego dna:
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych.
3. Badanie zagęszczenia gruntu:
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy.
6.3.2. Szerokość dna
Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż   5 cm.
6.3.3. Spadek podłużny dna
Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do
rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu.
7. Odbiór robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.





M.00.00.03. Roboty betonowe, żelbetowe

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych związanych z  „Rozbiórka  istniejącego  pomostu  rekreacyjnego  oraz  budowa
nowego pomostu rekreacyjnego na działce Nr ewid. 264/8 położonej w miejscowości Orle, obręb Garczyn, gmina Liniewo.”
Zakres w/w robót obejmuje elementy konstrukcyjne takie jak:
nadbrzeże, wbudowanie krawężników dojścia
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  konstrukcji  betonowych  i
żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na
celu wykonanie robót związanych z:
–   przygotowaniem mieszanki betonowej,  – dojście; nabrzeże
–   wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
–   układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
–   pielęgnacją betonu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi   w  ST  B.00.00.00  (kod
45000000-01) „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej:

� Beton  zwykły  –  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa  mineralnego  o  frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

� Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

� Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.

� Zaprawa  –  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków  przechodzących  przez  sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

� Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. Stopień
wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po
literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

� Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na
działania mrozu.  Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli  zamrażania i  odmrażania próbek betonowych, przy
której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

� Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie.

Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 
Rb
G

w MPa.

� Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie 
Rb
G

 – wytrzymałość (zapewniona z 95- proc. prawdopodobieństwem)
uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normą PN-B-06250.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement – wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,
Do każdej parQi dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).
Każda parQa dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora
nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają  sprawdzeniu  zawartości  grudek  (zbryleń),  nie  dających  się
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.
Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i
nierozpadających się w wodzie.
Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

� cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

� cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki  stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i
wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych



ścianach).
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 terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.
Każda  parQa  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  przechowywana  osobno  w  sposób
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie
parQi betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w
sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną  przez  ściskanie  w  cylindrze  zgodną  z  wymaganiami  normy  PN-B-
06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać
5%, a nadziarna 10%. 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.
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez
zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
–   zawartość pyłów mineralnych – do 1%,
–   zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,
–   wskaźnik rozkruszenia:
dla grysów granitowych – do 16%,
dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,
–   nasiąkliwość – do 1,2%,
–   mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,
–   mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych
ponad 0,1%,
–   zawartość związków siarki – do 0,1%,
–   zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
–   do 0,25 mm – 14÷19%,
–   do 0,50 mm – 33÷48%,
–   do 1,00 mm – 53÷76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
–   zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych
ponad 0,1%,
–   zawartość związków siarki – do 0,2%,
–   zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
–   zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
–   w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
–   napowietrzającym,
–   uplastyczniającym,
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
–   napowietrzająco - uplastyczniających,
–   przyśpieszająco - uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać
atest producenta.
2.1.5. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
–   nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
– mrozoodporność –  ubytek  masy  nie  większy od 5%,  spadek  wytrzymałości  na  ściskanie  nie  większy  niż  20% po 150 cyklach
zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
–   Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

� z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych  o  ustalonym  teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

� za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa  zagęszczona  przez  wibrowanie



charakteryzuje się największą masą objętościową.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
–   400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,
–   450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia
temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.
3. SPRZĘT I TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  M.00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  3.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST,  programie zapewnienia  jakości  lub projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  inspektora
nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  i
przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  Dozatory muszą mieć
aktualne świadectwo legalizacji.
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty
budowlane.
–   Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
4.1. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
– wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami  kruszywa,  przełomami  i
wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
–   pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
– równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-10260;
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. Ostre krawędzie betonu powinny być oszlifowane.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to należy wszystkie
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
5. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny)
konstrukcji z betonu.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR –ach.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8.
6.1. Tolerancja wykonania
6.1.1. Powierzchnie i krawędzie
–  Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
–  Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe
niż:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
–  Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny być większe niż:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie
powinno być większe niż:
L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
–  Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2. Otwory i wkładki
–  Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:



– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
–  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inspektora  nadzoru  lub  inne  dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
6.4. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  zakończenia  robót
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika
budowy.
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym
i rękojmi.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
7.1. Cena jednostkowa uwzględnia:
–  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
–  przygotowanie i transport mieszanki,
–  ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
–  wykonanie przerw dylatacyjnych,
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur
itp.,
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych,
–  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy
PN-B-01801Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.
PN-EN 480-4 Domieszki  do betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody badań.  Oznaczanie  ilości  wody wydzielającej  się samoczynnie z
mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-B-06262 Nieniszczące badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda sklerometryczna badania  wytrzymałości  betonu na ściskanie  za
pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy..
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3 metodą wersenianową.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz
eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.



PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).Normy dot. zarządzania jakością i zapewnienie jakości.
8.2. Inne - Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,
– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.



M.00.00.04. Roboty palowe – Pale stalowe

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  „Rozbiórka
istniejącego  pomostu  rekreacyjnego  oraz  budowa  nowego  pomostu  rekreacyjnego  na  działce  Nr  ewid.  264/8  położonej  w
miejscowości Orle, obręb Garczyn, gmina Liniewo..”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą wykonania i  odbioru robót związanych z wbiciem pali  stalowych dla pomostu
stalowo- drewnianego i obejmują:
a) zakup transport i składowanie pali stalowych,
b) prace wstępne - warsztatowe wykonanie stalowych pali rurowych (stal St37.0) śr. 178,8/6,3mm,
c) wbicie pali z rur stalowych do właściwej nośności oraz jego ewentualne dobicie po wbiciu pala sąsiedniego,
d) wyciągnięcie  pala  ewentualnie  odcięcie  pala  na  projektowanym  poziomie  -  w  przypadku  tymczasowego  pomostu
dojazdowego wykonanego na czas robót zasadniczych,
e) wypełnienie pala piaskiem z wapnem i ostatni metr wypełnienie betonem
1.4. Określenia podstawowe
Pale wbijane - pale zagłębiane w grunt powodujące jego rozpychanie.
Pozostałe  określenia  podane  w  mniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST  D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są:
2.1.1. tylko materiały zaakceptowane przez Kierownika Projektu (Inżyniera).
2.2.2. rury stalowe bez szwu, przewodowe wg PN-80/h-74219
Rury powinny mieć oznaczone trudno-zmywalną farbą ich gabaryty, numer parQi i datę produkcji.
Stal powinna spełniać wymagania norm PN-86/M-84018 i PN-88/M-84020.
2.2. Łączniki stalowe.
Do łączenia elementów drewnianych należy stosować śruby, gwoździe, klamry, które winny spełniać wymagania norm:

� śruby-PN-85/M-82101iPN-88/M-82121,

� nakrętki do śrub-PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

� podkładki pod śruby -PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019,

� gwoździe -PN-84/M-81000.

� płaskowniki - PN-83/H-92120
2.3. Materiały  izolacyjne  impregnacyjne  stosowane  do  zabezpieczenia  konstrukcji  drewnianych  winny  mieć  świadectwo
dopuszczenia do stosowania oraz odpowiadać wymaganiom normy PN-92/S-10082.
2.4. Składowanie materiałów zgodnie z wymaganiami producenta.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wbijania grodzic powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt:

� kafar o masie młota dostosowanej do masy,

� wibromłoty – do wbijania lub wyciągania grodzic,

� żuraw samochodowy – do podnoszenia grodzic, spawarki elektryczne
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
Transport grodzic powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze
specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniać:
- stabilność pozycji załadowanych materiałów,
- zabezpieczenie pali przed ich uszkodzeniem,
- kontrolę załadunku i wyładunku.
Pale należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót związanych z wbiciem pali stalowych powinien wykonać Projekty: pomostów roboczych,
ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawić je do akceptacji Kierownikowi Projektu (Inżynierowi). Pale stalowe stanowić
będą elementy nośne pomostów.
5.2.1. Wykonanie pomostów roboczych
Przed przystąpieniem do wbijania, należy wykonać na podstawie ww. Projektu pomosty robocze dla kafara. Po wykonaniu robót
pomosty należy rozebrać.



Możliwe jest wykonanie pomostów roboczych, które będą służyły do wbijania  pali.
5.2.2. Roboty przygotowawcze.
Pale na placu budowy należy układać w stosach z przekładaniem ich warstw drewnianymi dylami, których górne płaszczyzny powinny
być w jednym poziomie. W pionie pale powinny być jedne pod drugimi wymiarami długości. Rozmieszczenie stosów pali powinno
zapewniać do nich swobodny dostęp.
Przed przystąpieniem do robót palowych należy sprawdzić zgodność pali z Dokumentacją Projektową oraz ich stan. Pale uszkodzone
należy usunąć z placu budowy.
5.2.3. Zasady wbijania pali stalowych.
Pali nie należy rzucać, gwałtownie podnosić i wlec po ziemi.
Przed rozpoczęciem wbijania należy zapewnić współosiowość pala i młota.
W przypadku uszkodzenia pala należy odciąć uszkodzony odcinek . Przy powtarzaniu się uszkodzeń głowic należy zmienić parametry
młota.
Wbijanie pali należy przerwać, gdy uzyskuje się wymagane wpędy .
Dobór masy młota do wbijania należy uzależnić od wielkości uzyskiwanych wpędów i od masy pali.
Nie należy dążyć do wbijania  pali do rzędnej projektowanej mimo małego wpędu.
Pal należy zagłębić w warstwę gruntu nieprzepuszczalnego.
Wpęd pali należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. W przypadku młotów wolnospadowych i parowo-powietrznych pojedynczego
działania oblicza się wpęd średni z 10 uderzeń młota. Przy stosowaniu młotów uderzających z dużymi częstotliwościami mierzy się
wpęd uzyskany w ciągu 1 min. działania młota i oblicza się średni wpęd. Wyniki pomiarów wpędu są właściwe jedynie wtedy, gdy
głowica pala jest nieuszkodzona. W czasie robót palowych należy prowadzić Dziennik wbijania pali.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.1. Elementy stalowe
Przed przystąpieniem do wbijania należy sprawdzić:
- wymiary i jakość pali przygotowanych do wbicia
- geodezyjne wytyczenie pali.
Pale nie powinny być powyginane, a ich końce nie mogą być uszkodzone
Materiały przeznaczone do wbudowania powinny być zgodne z PN lub posiadać Aprobatę techniczną, posiadać atest producenta oraz
uzyskać każdorazowo przed wbudowaniem akceptację Kierownika Projektu (Inżyniera) z wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. W trakcie wbijania pali należy kontrolować ich wpęd.
Po wbiciu pali należy sprawdzić jej położenie w planie i wysokościowe.
Tolerancje wbijania  są następujące: 0,5 średnicy pala w poziomie oraz 1,00 cm w pionie
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1szt. pala wbitego zgodnie z Dokumentacją Projektową. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST
M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją Techniczną i  pisemnymi decyzjami Kierownika
Projektu (Inżyniera).
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
- dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty fundamentowe,
- Dziennik Budowy,
- Dziennik wbijania  pali.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Płatność za szt. pala należy przyjąć zgodnie z obmiarem, oceną jakości wykonanych robót i jakości użytych materiałów na podstawie
wyników pomiarowych i badań.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać 70 szt. pali.
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie Projektów pomostów roboczych, wbicia (i ewentualnego rozparcia) pali,
- transport pali,
- montaż, demontaż i przemieszczanie urządzenia do wbijania pali w obrębie budowy,
- przygotowanie i rozbiórka pomostów roboczych,
- przygotowanie  pali do wbicia,
- wbicie pali do właściwej głębokości z zapewnieniem szczelności połączeń,
- przycięcie pali – gdy jest to konieczne,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
PN-86/B-93433 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco.
PN-86/M-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie i transport.
PN-92/H-01106 Stal. Ogólne warunki techniczne dostaw wyrobów.
PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.
PN-75/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-70/H-97051 Ochrona stali przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa domalowania.



PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
PN-88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym.
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe.
PN-5 9/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-79/M-82019 Podkładki okrągłe do konstrukcji drewnianych.
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
PN-8l/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.
PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węgłowej zwykłej jakości niskostopowej.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakościowe przygotowania powierzchni stali do malowania



M.00.00.05. Wykonanie, montaż i rozbiórka konstrukcji stalowej

1. WSTĘP
1.1.1. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych „Rozbiórka istniejącego pomostu
rekreacyjnego oraz  budowa  nowego  pomostu  rekreacyjnego  na  działce  Nr  ewid.  264/8  położonej  w  miejscowości  Orle,  obręb
Garczyn, gmina Liniewo.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  przy  opracowywaniu  dokumentów  przetargowych  oraz  realizacji  robót  polegających  na
wykonaniu i montażu elementów stalowych
1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  dostarczeniem  na  budowę  i
zamontowaniem elementów stalowych wykonanych ze stali St3SX. Niniejsza specyfikacja dotyczy w szczególności prac związanych z:
- obróbką elementów stalowych,
- połączeniem (spawaniem) elementów stalowych.
1. wykonanie i montaż konstrukcji spawanych
2. montaż kątowników i obramowań
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY
2.1. Stal konstrukcyjna.
Stosowana stal konstrukcyjna St3SX powinna spełniać warunki norm PN-84/H-93000 i PN-83/H-92120. Wyroby stalowe powinny
mieć atesty hutnicze.
W przypadkach braku atestów hutniczych lub w przypadkach uzasadnionych wątpliwości kontrola wewnętrzna wytwórni lub
Inspektor winny zarządzić przeprowadzenie badań w celu określenia  składu chemicznego i/lub cech wytrzymałościowych stali.
Koszty tych badań obciążają wykonawcę (wytwórcę), jako zobowiązanego do przedstawienia świadectw i atestów.
2.2. Materiały spawalnicze.
Materiały spawalnicze używane do spawania konstrukcji winny pod względem wytrzymałościowym być dostosowane do materiału
łączonych elementów.
Materiały spawalnicze winny być zaopatrzone w atesty wytwórni. Szczegółowe wymagania dla materiałów spawalniczych winny być
umieszczone w technologii spawania.
3. SPRZĘT
Sprzęt służący do wykonania konstrukcji stalowej musi być zaakceptowany przez Inspektora.
4. TRANSPORT
Załadunek , transport, rozładunek i składowanie elementów montażowych powinno odbywać się tak , aby zachować ich dobry stan
techniczny.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Obróbka elementów.
5.1.1. Cięcie elementów.
Cięcie elementów można wykonać dla stali St3SX mechanicznie nożycami lub piłą albo dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie
gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych - również ręczne. Brzegi po
cięciu powinny być oczyszczone z gradu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na
odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich.
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu należy wyrównać i stępić
przez wyokrąglenie promieniem r =2 mm lub większym. Przycięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi,
które będą poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4 wg
PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, gradu, nacieków
i rozprysków materiału.
5.1.2. Prostowanie i gięcie elementów.
Prostowanie i gięcie na zimno w walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, płaskowników i kształtowników dopuszcza się w
przypadkach, gdy promienie krzywizny r są nie mniejsze, a strzałki ugięcia f nie większe niż graniczne dopuszczalne wartości podane
w tabeli 1 z PN-89/S-10050.
Przy prostowaniu i  gięciu  na  zimno nie wolno stosować uderzeń,  a  stosować należy siły  statyczne.  W przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia krzywizny podanych w tabeli 1 prostowanie i gięcie elementów stalowych
należy wykonać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 750°C. Obszar nagrzewania
materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar prostowany lub odkształcany. Kształtowniki należy nagrzewać równomiernie
na całym przekroju.
Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC, bez użycia wody.
5.2. Przygotowanie elementów do łączenia.
5.2.1. Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania.
Brzegi i powierzchnie elementów powinny być przygotowane do spawania zgodnie z projektem technologii spawania. Powierzchnie
brzegów powinny być gładkie
5.3. Scalanie konstrukcji stalowej.
Wszystkie  prace  spawalnicze  można  powierzyć  jedynie  wykwalifikowanym  spawaczom,  posiadającym  aktualne  uprawnienia.
Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy przez wykonanie próbnych złączy



elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Każda spoina powinna
być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybijanym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10 do 15 mm od brzegu, a na
długich spoinach w odległości co 1 m. Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna
być  wyższa  niż  0°C,  a  stali  o  podwyższonej  wytrzymałości  wyższa  niś  +5°C.  Niedopuszczalne  jest  spawanie  podczas  opadów
atmosferycznych  przy  nie  zabezpieczeniu  przed  nimi  stanowisk  roboczych  i  złączy  spawanych.  W  utrudnionych  warunkach
atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80%, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/sek., temperatury
powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości.
Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niś 15 mm od rowka spoiny naleśy przed spawaniem oczyścić ze
zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu.
Ukosowanie  brzegów  elementów  można  wykonywać  ręcznie,  mechanicznie  lub  palnikiem  tlenowym,  usuwając  zgorzelinę  i
nierówności.  Wszystkie  spoiny  czołowe  powinny  być  podpawane  lub  wykonane  taką  technologią  (np.  przez  zastosowanie
odpowiednich podkładek lub wycinanie grani  i  jej  odpawanie),  aby grań była jednolita i  gładka. Obróbkę spoin można wykonać
ręcznie  szlifierką  lub  frezarką,  albo  stosować  inną  obróbkę  mechaniczną  pod  warunkiem,  że  miejscowe  zmniejszenie  grubości
przekroju  elementu  nie  przekroczy  3  %  tej  grubości.  Do  wykonania  połączeń  spawanych  można  używać  wyłącznie  materiałów
spawalniczych przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Do wykonania spoin
szczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające.
Opakowanie  ,  przechowywanie  i  transport  elektrod  ,  drutów  do  spawania  i  topników  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
obowiązujących norm i zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształów
świadczy  o  długotrwałym przetrzymywaniu elektrod  w wilgotnym  powietrzu,  a  także  o  wejściu  wody  w  reakcję  chemiczną  ze
składnikami otuliny.
Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a użycie ich - zabronione.
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia
prądu podczas spawania nie mogą przekroczyć 10 %.
Czołowe  spoiny  elementów  należy  kończyć  poza  przekrojem  samego  elementu,  używając  do  tego  płytek  wybiegowych.  Płytki
wybiegowe powinny mieć tę samą grubość i kształt co spawane elementy. Po przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny
powinny być na nie wprowadzone na długość co najmniej 25 mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych należy przeprowadzić cięcie w
odległości co najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie usunąć nadmiar przez obróbkę mechaniczną.
5.4. Tolerancje wykonania.
5.4.1. Tolerancje cięcia elementów - wg tabeli 1

Tabela 1.
Dokładność cięcia :

Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1,5 ±2

Powyższe  dokładności  nie  dotyczą  wymiaru,  na  którym  pozostawia  się  zapas  montażowy.  Wskutek  prostowania  lub  gięcia  w
elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób ich ewentualnej naprawy winien być zaakceptowany przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program badań. Program badań obejmuje :
a)  badania  materiałów,  spoin  i  połączeń  spawanych  (kontrola  wewnętrzna  w  wytwórni  +  ewentualnie  kontrola  zewnętrzna
inwestora),
b) badania konstrukcji w czasie montażu na miejscu budowy (kontrola zewnętrzna),
c) badania konstrukcji całkowicie zmontowanej przed oddaniem kładki do eksploatacji (kontrola zewnętrzna).
6.2. Badanie materiałów i konstrukcji w wytwórni przed wysłaniem na plac budowy.
6.2.1. Badanie kontrolne stali. Należy sprawdzić atesty materiałów stalowych.
6.2.2. Ocena wyników badań.
Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeśli odpowiadają wymaganiom normy, co powinno być stwierdzone w protokole badania
spoiny, spoiwa i złącz spawanych. Wyżej wymieniony protokół powinien zawierać także gatunek użytego do badania drutu, elektrod
6.2.3. Sprawdzenie elementów i robót zanikających dostępnych jedynie w czasie produkcji. Sprawdzenie to należy przeprowadzać
na  bieżąco  w  czasie  wykonywania  konstrukcji  w  wytwórni.  Badanie  polega  na  stwierdzeniu  potrzeby,  zakresu  i  jakości  robót
zakrywanych, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem. Wyniki badań należy podać w protokole odbioru robót.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką odbioru jest 1 tona konstrukcji stalowej wykonanej i zamontowanej na obiekcie.



M.00.00.06. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych i drewnianych

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych z  „Rozbiórka  istniejącego  pomostu
rekreacyjnego oraz  budowa  nowego  pomostu  rekreacyjnego  na  działce  Nr  ewid.  264/8  położonej  w  miejscowości  Orle,  obręb
Garczyn, gmina Liniewo.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  maja  zastosowanie  przy  pokrywaniu  powłokami  malarskimi  konstrukcji  stalowych  i
obejmują:

� Malowanie wałkiem lub pędzlem konstrukcji kratowych

� Ilość farby w dm3
W skład robót wchodzą:

� przygotowanie powierzchni do malowania

� nanoszenie warstwy gruntu i międzywarstwy

� nanoszenie farb nawierzchniowych.
Ostatnim  etapem  zabezpieczenia  antykorozyjnego  jest  nanoszenie  warstw  farb  nawierzchniowych.  Wymagania  te  podano  dla
elementów i konstrukcji stalowych:

� zabezpieczanych całkowicie na budowie,

� zabezpieczanych powłokami gruntowymi w wytwórni i malowanych wyrobami malarskimi na budowie,

� zabezpieczanych systemami malarskimi w wytwórni i ostatecznie malowanych na budowie,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  ST  s_  zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  kreśleniami  podanymi  w ST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne".
Aklimatyzacja  (sezonowanie)  powłoki  -  stabilizacja  powłoki  malarskiej  w  celu  uzyskania  przez  nią  zakładanych  właściwości
użytkowych.
Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na
podłoże.
Farba - wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłoki kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję ochronną.
Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolności zapobiegania korozji metali
dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża.
Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą lub międzywarstwą w celu uszczelnienia i
uodpornienia ich na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.
Temperatura punkt rosy -temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po obniżeniu temperatury
powietrza  lub  malowanego  obiektu  poniżej  temperatury  punktu  rosy  następuje  wykraplanie  się  wody  zawartej  w  powietrzu.
Rozcieńczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu.
Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane środki zwiększające odporność obiektu lub jego elementu na działanie
korozji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za  zgodność z  Dokumentacją Projektowa ST i  poleceniami
Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST MDU. 00.00.00 „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Konstrukcja  stalowa  podlegająca  zabezpieczeniu  wymaga  zastosowania  specyficznych  zestawów  malarskich  o  podwyższonej
trwałości, a to, ze względu na warunki jej pracy cechujące się następującymi właściwościami:

� trudności z renowacją powłok,

� konstrukcja jest szczególnie narażona na działanie promieni ultrafioletowych (duża wysokość konstrukcji)

� konstrukcja podlega dużym odkształceniom, wymagane jest więc odpowiednia elastyczność zastosowanych powłok
W związku z powyższym dobór zestawu malarskiego nie może być dowolny i musi odpowiadać powyższym warunkom.
Materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powinny mieć:
- oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowana  normą  europejską
wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejska  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu
umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisje
Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu, CE, dla
których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
- datę produkcji i termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2.  Wymagania formalne
Doboru zestawu pokryć malarskich dokonuje Wykonawca we własnym zakresie. Zestaw ten jednak musi być uzgodniony z autorskim
Biurem Projektów pod względem jego zgodności z założeniami projektowymi.



Dobrany zestaw pokryć winien:
- posiadać Aprobatę Techniczna,
- odpowiadać warunkom niniejszej ST
- uzyskać akceptację Inspektora.
2.3. Podstawowe materiały zestawu malarskiego
Dla warstwy gruntującej
Dwuskładnikowa farba gruntująca na bazie żywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentów i zawartości pyłu cynkowego powyżej 90%
w suchej masie, gęstości powyżej 2,7 kg/dm3 o grubości suchej warstwy minimum 60um.
Dla międzywarstwy
Dwuskładnikowa farba na bazie żywicy epoksydowej z płatkowym wypełniaczem metalicznym typu MIO oraz aluminium i talkiem
zapewniająca właściwą ochronę konstrukcji przez okres minimum 4 lat o grubości suchej warstwy minimum 80um.
Dla warstwy nawierzchniowej
Dwuskładnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu, występująca w kolorach matowych.
Grubość suchej warstwy minimum 60 urn.
Wszystkie  powyższe  farby  muszą  być  czasowo  odporne  na  działanie  temperatury  w  suchej  atmosferze  minimum  1500°C  a  w
wilgotnej (konsolidacja pary wodnej przy gwałtownym ochłodzeniu) minimum 500° C. Pozostałe własności farb zgodnie z kartami
technicznymi produktów sporządzonymi przez ich Producenta. Karty te należy przedłożyć Inżynierowi przy uzyskiwaniu akceptacji dla
proponowanego zestawu malarskiego.

Lp. Właściwości Właściwości Wymagania

1 Grubość suchej powłoki [.im 200

2 Przyczepność farby gruntującej do podłoża stopień 1

3 Przyczepność miedzywarstwy stopień 1-2

4 Przyczepność zestawu stopień 1-2

5 Przyczepność zestawu po badaniach korozyjnych stopień i

6 Odporność w zanurzeniu w wodzie destylowanej - cykle 
mokro/suche 16h/8h

powłoką z nacięciem -

powłoką bez nacięcia 50 cykli powłoką bez zmian

7 Odporność w zanurzeniu kwaśnym deszczu - cykle 
mokro/suche 16h/8 h

powłoką z nacięciem -

powłoką bez nacięcia 50 cykli powłoką bez zmian

8 Odporność w komorze solnej: -

powloką z nacięciem1' czas obciążenia dopuszczalne 
odległości od rysy: korozja pęcherze

1440 li powłoka bez zmian 3 mm 8 mm

9 Odporność w komorze UV -

powłoka z nacięciem -

powłoka bez nacięcia 500 hdop. nieznaczna zmiana barwy oraz
zmiana połysku do 5O%kredowanie max 2
stopień

10 Wartość rezystancji powłok mierzona metodą spektroskopii 
impedancyjnej po badaniach korozyjnych wg punktów 1-3

powłoka z nacięciem -

powłoka bez nacięcia Obniżenie rezystancji powłoki o max. 20% jednak 
do wartości nie mniejszej niż LOtacm2

11 Odporność na zmienne temperatury od -25°Cdo + 55°C 300 cykli po 4 h powłoką bez zmian

2.5. Wymagania szczegółowe
Preparaty stosowane na powłoki nawierzchniowe powinny gwarantować możliwość nanoszenia jednorazowo warstwy o grubości 60
μm w stanie suchym.
Podczas  przygotowania produktu należy  ściśle  stosować  się do zaleceń producenta  i  danych zawartych w kartach technicznych
poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków jego użycia. Na każdym opakowaniu dostarczonej farby muszą być wszystkie
napisy po polsku. Farby należy przechowywać w warunkach i okresach czasu określonych przez producenta.
Z uwagi na to, że są to farby dwuskładnikowe należy ściśle przestrzegać i kontrolować podane przez producenta warunki mieszania i
czasy przydatności do użycia po zmieszaniu. Na pojemniku ze zmieszaną farbą musi być umieszczona na widocznym miejscu godzina,
w której upływa czas przydatności farby do użycia po wymieszaniu.



2.6. Składowanie materiałów
Wyroby  lakierowe  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  stanowiących  wydzielone  budynki  lub  wydzielone
pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwo palnych . Temperatura wewnątrz pomieszczeń
magazynowych powinna wynosić od +50°C do + 250°C.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora.
3.2. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo -ściernym na mokro dowolnego
typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi
zapewniać strumień odoliwionego i suchego powietrza.
3.3. Sprzęt do malowania
Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami nakładania farb dostarczonymi przez
producenta farb. Wymaganie to odnosi się przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia. Podane
w kartach technicznych typy pistoletów i pomp nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być zastąpione sprzętem o zbliżonych
właściwościach technicznych dostępnym w kraju. Rodzaj użytego sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Prawidłowe
ustalenie parametrów malowania należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inspektora.
4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogólne transportu
Ogólne warunki transportu podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne".
4.2. Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników.
Transport  wyrobów  lakierowych  i  rozcieńczalników  winien  odbyć  się  z  zachowaniem  odpowiednich  przepisów  o  przewozie
materiałów niebezpiecznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w
jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami malarskimi.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Przygotowanie powierzchni do malowania
Powierzchnie  przewidziane  do  malowania  należy  oczyścić  do  stopnia  czystości  Sa21/2.  Oczyszczenie  polega  na  usunięciu  z
powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci farby, zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, pyłu, wilgoci i resztek z procesu
spawania. Podstawową czynnością jest usunięcie starej farby, zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać metodą strumieniowo - ścierną
(hydropiaskowanie). Przedtem należy jednak usunąć z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca
się używanie do tego celu rozcieńczalników, dopuszczając używanie innych środków o podobnej skuteczności.
Należy stosować takie parametry obróbki strumieniowo - ściernej, żeby uzyskać chropowatość powierzchni Ry5 (Rz) = 25 -75 mm. Pył
i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z włosia lub przy pomocy
przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bądź przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. W miejscach spoin
w celu  usunięcia  topnika  po  spawaniu,  wyprysków i  wygładzenia  ostrych  krawędzi  należy  wykonać  szlifowanie.  Przygotowanie
powierzchni  stali  domalowania  musi  być  zgodne  z  normą  PN-ISO/8501.  Oczyszczone  powierzchnie  należy  pokryć  farbą  do
gruntowania nie później niż po upływie 3 godzin od czyszczenia. Dla nowych konstrukcji wymagane jest oczyszczenie powierzchni do
stopnia czystości Sa21/2 wg ISO 8501. Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantować
uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inżyniera. Inżynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczanych
powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej.
5.2.2. Nanoszenie powłok malarskich
Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. Inżynier może zarządzić wykonanie próbnych powłok
malarskich  na  wytypowanych  fragmentach  konstrukcji  w  celu  oceny  ich  jakości,  przyczepności  do  podłoża,  bądź  przydatności
zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości robót.
5.2.2.1. Warunki wykonywania prac malarskich
Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także temperatura i wilgotność względna powietrza
powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach technicznych poszczególnych produktów. Zwraca się uwagę na zróżnicowaną
tolerancję poszczególnych produktów, na wilgotność powietrza oraz temperaturę powietrza i malowanej konstrukcji.
Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy - temperatura powinna być wyższa o co
najmniej 30 od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji oraz przy
silnym wietrze (4° Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi +15° C do +25°C.
Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Należy
przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw.
5.2.2.2. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu.
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do aplikacji.
Inspektora może zalecić wykonanie badań kontrolnych wybranych lub pełnych, przewidzianych w zestawie wymagań dla danego
materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich normach.
Każdy materiał powłokowy należy przygotować do stosowania ściśle wg procedury podanej we właściwej dla danego materiału karcie
technicznej. W ogólnym ujęciu na procedurę tą składają się mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia,
mieszanie ze sobą w określonych proporcjach i określony sposób poszczególnych składników (opakowań), dodawanie rozcieńczalnika
o rodzaju i w ilościach dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnie do temperatury otoczenia). Zaleca się używanie mieszadeł
mechanicznych.
Zwraca się uwagę, że wytypowane w niniejszej ST farby są chemoutwardzalne i w związku z tym mają ograniczoną żywotność po



wymieszaniu  składników.  Dlatego  należy  bezwzględnie  przestrzegać  zużywania  całej  przygotowanej  do  stosowania  ilości  farb  w
okresie, w którym zachowuje ona swoją żywotność.
Sprzęt  do  malowania  (pistolety  natryskowe,  pompy,  węże,  pędzle)  należy  myć  bezpośrednio  po  użyciu  stosując  rozcieńczalniki
zalecane przez producentów farb.
5.2.2.3. Gruntowanie i nakładanie międzywarstwy
Farby do gruntowania należy nanosić w sposób określony w kartach technicznych odpowiadający tym farbom. Szczególna uwagę
należy poświęcić starannemu zagruntowaniu spoin i krawędzi z tym, że krawędzie przewidziane do wykonania spoin nie powinny
mieć powłoki malarskiej w pasach o szerokości 50 mm.
Pasy  te  na  okres  transportu  i  składowania  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  spawalnym  gruntem  ochrony  czasowej
zapewniający ochronę na  okres do 12 miesięcy.  Grunt ten musi  być kompatybilny z innymi stosowanymi gruntami. Nanoszenie
następnej  warstwy-  międzywarstwy epoksydowej  może  się  odbywać  po  upływie  wymaganego  podanego  przez  producenta  dla
danego gruntu czasu do nakładania następnej powłoki.
Czas ten zależy głównie od temperatury i wilgotności w zależności od stosowanych preparatów.
5.2.2.4. Nanoszenie farb nawierzchniowych
Farby nawierzchniowe należy nanosić na konstrukcje już pokryte gruntem i międzywarstwą. Powierzchnia nowych elementów po
transporcie  i  składowaniu  musi  zostać  oczyszczona.  Jeżeli  został  przekroczony  okres,  jaki  producent  farb  przewiduje  pomiędzy
nakładaniem  międzywarstwy  a  nakładaniem  nawierzchniowej  farby  należy  przeprowadzić  zalecane  przez  niego  przygotowanie
powierzchni  np.  przez  umycie  powierzchni  odpowiednim  rozcieńczalnikiem.  Farby  nawierzchniowe  należy  nanosić  w  sposób
określony w kartach technicznych, odpowiadających tym farbom.
5.2.2.5. Malowanie konstrukcji w miejscach styku
Malowanie  spoin  po  ich  wykonaniu  wymaga  bardzo  starannego  oczyszczenia  przylegających  powierzchni  stalowych.  Szwy
spawalnicze należy wyrównać przez oszlifowanie i natychmiast po oczyszczeniu nałożyć warstwę farby do gruntowania, a następne
warstwy nanosić wg zasad niniejszej ST.
5.2.3. Użytkowanie powłok malarskich
Konstrukcjom zagruntowanym należy zapewnić odpowiednie warunki, chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. Powłoki
malarskie winny być chronione w czasie transportu elementów przez odpowiednie przekładki z gumy lub filcu, a elementy muszą być
odpowiednio mocowane. Elementy konstrukcyjne powinny być zaopatrzone w uchwyty ułatwiające załadunek i  rozładunek.  Nie
dopuszcza się składowania elementów konstrukcji bezpośrednio na ziemi, winny być składowane na podkładkach z drewna, stali lub
betonu, co najmniej 300 mm nad poziomem terenu. Elementy zagruntowane można transportować po całkowitym wyschnięciu
powłoki.
Nanoszenie  betonu  na  elementy  lub  układanie  prefabrykatów,  bądź  asfaltu  lanego,  może  mieć  miejsce  dopiero  po  okresie
aklimatyzacji (sezonowaniu) powłoki.
5.3. Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia pracowników, należy więc
przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywanych prac:
- czyszczenie strumieniowo - ścierne winno odbywać się w zamkniętych pomieszczeniach obsługiwanych z zewnątrz. Gdy
odbywa się ono z udziałem pracownika, to należy go zaopatrzyć w pyłoszczelny skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem
powietrza. Przy śrutowaniu pracownik winien mieć kask dźwiękochłonny, a przy czyszczeniu szczotkami okulary ochronne,
- przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów malarskich należy przestrzegać zasad
higieny osobistej a w szczególności nie przechowywać żywności i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy,
nie spożywać posiłków w miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia farbą tamponem zwilżonym w rozcieńczalniku, a po
jego odparowaniu wodą z mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować przed pracą odpowiednim kremem ochronnym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne".
6.2.  Sprawdzenie jakości materiałów
Ocena materiałów winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli o
jakości wyrobu, a na życzenie Odbiorcy farb do gruntowania zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych
danego materiału. W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z metodami
badań określonymi w normach przedmiotowych i w zakresie będą uzgodnionych z Inspektorem.
6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do gruntowania
Ocenę przygotowania powierzchni stali do gruntowania przeprowadza się w oparciu o PN-70/H-97052 oraz wymagania zawarte w
kartach technicznych produktów wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystości i chropowatości
powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzchni (suchość, brak zapyleń i zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy nalotowej).
Ocenę  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  przygotowaniu  powierzchni,  jednak  nie  później  niż  po  3  godzinach  oraz  dodatkowo
bezpośrednio przed malowaniem.
6.4.  Kontrola nakładania powłok
Kontrola nakładania powłok winna przebiega_ pod kątem poprawności użytego sprzętu, techniki nakładania materiałów i stosowania
parametrów technologicznych oraz przestrzenia zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych
powłok a także przestrzegania czasu schnięcia i  aklimatyzacji powłok. Inżynier może zalecić pomiar w czasie nanoszenia grubości
mokrych powłok poszczególnych warstw wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich.
6.5. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok
Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po zagruntowaniu oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocenę dokonuje
się  pod  katem  grubości  porowatości  i  przyczepności  pokrycia  oraz  wyglądu  powłoki  malarskiej.  Badania  przeprowadza  się  na
powłokach suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych).
Grubość powłoki winna być zgodna z projektowaną. Mierzy się ją przy pomocy metod nieniszczących, przy pomocy przyrządów
magnetyczno - indukcyjnych, zgodnie z PN-93/C-81515 lub innych zapewniających dokładność + 10%.
Warstwy gruntowe nie powinny mieć pomarszczeń i zacieków oraz wygląd matowy.



Warstwy nawierzchniowe powinny mieć powierzchnię gładką bez pomarszczeń, zacieków i chropowatości.
Powłoka nie może odstawać od podłoża i mieć wtrącenia ciał obcych.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy powłoki malarskiej trzy warstwowej o grubości 260 urn (60 urn + 80um + 60 urn).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne".
Roboty objęte  niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i  ulegających zakryciu,  który jest  dokonywany na podstawie
wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.



M.00.00.07. Konstrukcje drewniane

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot (SST)
Przedmiotem mniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót  związanych z
„Rozbiórka istniejącego pomostu rekreacyjnego oraz budowa nowego pomostu rekreacyjnego na działce Nr ewid. 264/8 położonej w
miejscowości Orle, obręb Garczyn, gmina Liniewo.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej kładki,
i obejmują:

� Ustroje niosące – dźwigary główne i poprzeczki łącznie

� Drewniany pokład z desek , z pomalowaniem farbą chroniącą drewno

� Drewniane poręcze , słupki, pochwyty, przeciągi, listwy ograniczające dla wózków inwalidzkich
W skład robót wchodzą czynności:

� dostarczanie materiałów (doniesienie lub dowiezienie z miejsca składowania),

� wymierzenie robót,

� przygotowanie i ostruganie drewna,

� impregnowanie ciśnieniowo – próżniowe lub powierzchniowe drewna,

� montaż pomostów drewnianych zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej,

� impregnacja elementów drewnianych środkiem koloryzującym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi W „Wymaganiach ogólnych”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST M 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST M 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli, wg zasad niniejszej ST, są:

� deski iglaste, strugane 5-stronnie nasycone, klasa II,

� bale iglaste, obrzynane, wymiarowe, kl. I,

� bale iglaste, obrzynane, wymiarowe, kl. I,

� gwoździe stalowe,

� śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami,

� środek impregnujący do drewna.
2.2.1. Drewno lite
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie
sortowniczej określonej w dokumentacji  projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach
technicznie uzasadnionych.
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, na przykład dębowego, akacjowego lub
innego o zbliżonej twardości.
Drewno  stosowane do  konstrukcji  powinno  być  klasyfikowane metodami  wytrzymałościowymi.  Zasady  klasyfikacji  powinny  być
oparte  na  ocenie  wizualnej  lub mechanicznej,  na  nieniszczących metodach pomiaru jednej  lub więcej  właściwości.  Klasyfikacja
wizualna  lub  mechaniczna  powinna  spełniać  wymagania  podane  w  PN-82/D-09421,  PN-EN  518  lub  w  PN-EN  519.  Klasy
wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej według
PN-B-03150:2000. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż:

� 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

� 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać15%.
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być -
W zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.
Tarcica  iglasta  sortowana  wytrzymałościowo  powinna  być  przed  użyciem sprawdzona i  zakwalifikowana  do  odpowiedniej  klasy
wytrzymałościowej  na  podstawie  oznaczeń (cechowania),  cech  i  parametrów  wytrzymałościowych,  kryteriów  wizualnych  i  wad
obróbki.  Stosowanie  tarcicy  iglastej  ogólnego  przeznaczenia  według  PN-75/D-96000  w  wymienionych  sortymentach  i  klasach
obowiązuje  do  czasu  objęcia  klasyfikacją  wytrzymałościową  wszystkich  jej  sortymentów.  Ocena  tarcicy  iglastej  konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, na
przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie,  przechowywanie  i  transport  tarcicy  iglastej  konstrukcyjnej  sortowanej  wytrzymałościowo  powinny  być  zgodne  z
wymaganiami PN-82/D-94021.
2.2.1. Łączniki mechaniczne
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna,
powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. Łączniki
metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy użytkowania -zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB



„Zabezpieczenia antykorozyjne".
2.2.2. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami
PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych -
ZUAT-15/YI.06/2002.  Preparaty  do zabezpieczania drewna i  materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji  chemicznej
powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny
być zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlegające zabezpieczeniu powinny być oznaczone na rysunkach.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania robót stosować sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i stali.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST M 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.  Podczas
transportu należy zabezpieczyć elementy przed odkształceniami i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.3. Składowanie materiałów
Elementy konstrukcji z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem,
zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, powinno sieje odizolować
od podłoża warstwą folii  oraz  składować  na  podkładach z  materiałów twardych,  na  wysokości  co  najmniej  20 cm od podłoża.
Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie z
warunkami  składowania  określonymi w projekcie,  w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną,  przy  czym przy składowaniu
warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony, tak aby nie powstały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu
składowania.  Przy układaniu  warstwowym wysokość  składowania  nie  powinna  przekraczać  trzech warstw elementów.  Warstwy
składowanych elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich
deformacji.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST M 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wymagania techniczne dotyczące wykonania robót
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacją techniczną). Rozróżnia
się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie
są  podane,  stosuje  się  klasę  N1.  Stosowanie  klasy  tolerancji  N2  zaleca  się  w  przypadku  wykonywania  elementów szczególnie
istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności  konstrukcji,  o  poważnych  konsekwencjach  w  razie  zniszczenia,  oraz  konstrukcji  o
charakterze monumentalnym lub konstrukcji, którym stawia się wysokie wymagania jakościowe.
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji
technicznej.
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i wysokości elementu nie powinny przekraczać
wielkości zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych poniżej:
± 0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5 mm,
± 0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm,
± 1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm,
± 2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm,
± 5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm,
± 10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm,
± 15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm,
± 20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości zgodnie z systemem zakładowej
kontroli jakości.
Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych - w zależności od zakresu ich stosowania - nie powinna być wyższa niż przewidziana
normą PN-B-03150:2000.
Elementy  konstrukcji  z  drewna  powinny  być  zabezpieczone  przed  długotrwałym  zawilgoceniem  we  wszystkich  stadiach  ich
wykonywania.
Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane.
Zaleca się  zabezpieczyć elementy  konstrukcji  z  drewna i/lub materiałów drewnopochodnych przed wilgocią,  korozją chemiczną,
biologiczną  i  ogniem  poprzez  impregnację  ciśnieniowo  -  próżniową  oraz  późniejszym  wybarwieniem  drzewa  powszechnie
dostępnymi preparatami impregnacyjnymi.
Elementy  konstrukcji  z  drewna,  w  zależności  do  klas  zagrożenia,  powinny  być  odporne  lub  uodpornione  na  działanie  korozji
biologicznej,  zgodnie  z  wymaganiami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, póz. 690 § 322) oraz Instrukcji ITB 355/98.
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną powinien być zgodny z instrukcją producenta oraz
powinien odpowiadać wymaganiom Instrukcji ITB 355/98.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST M 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Kontrola jakości wykonania



Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej konstrukcji drewnianej z Dokumentacją Projektową i
niniejszą ST.
6.2.1. Klasy kontroli
W celu zróżnicowania wymagać kontroli w zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania
elementów konstrukcji:
I - klasa kontroli zwykłej,
II - klasa kontroli rozszerzonej.
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Powinna ona obejmować kontrolę w czasie
wykonania (produkcji -z uwzględnieniem kontroli międzyoperacyjnej) i kontrolę zgodności (z wymaganiami).Klasa kontroli może się
odnosić do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji.
Jeżeli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna stosuje się klasę kontroli I.
Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji, którym są stawiane szczególne
wymagania w zakresie niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku
szczególnych  wymagań  funkcjonalnych.  Rozróżnia  się  kontrolę  wewnętrzną  i  zewnętrzną,  sprawowaną  odpowiednio  przez
wykonawcę oraz przez inwestora lub władze publiczne.
6.2.2. Planowanie kontroli i badań
Kontrola i badania operacji związanych z wykonaniem robót powinny być planowane oraz przeprowadzone i udokumentowane przez
wykonawcę zgodnie z ustaleniami projektowymi. Wykonanie różnych części konstrukcji może być przypisane różnym klasom kontroli
w  zależności  od  złożoności  wykonania  i  roli  spełnianej  w  gotowej  konstrukcji.  W  przypadku  konstrukcji  drugorzędnych  lub
powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztuką budowlaną, dopuszcza się kontrolę uproszczoną na podstawie inspekcji.
6.2.3. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
Ocenę prawidłowości wykonania i  zgodności z  ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na podstawie oględzin, wyników
odbiorów międzyoperacyjnych częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. Badanie elementów przed montażem obejmuje:

� sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,

� sprawdzenie  wymiarów szablonów, konturów oraz  wymiarów poszczególnych elementów za  pomocą taśmy lub miarki
stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna.

Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:

� zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,

� rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,

� prawidłowość wykonania połączeń,

� zabezpieczenie drewna,

� wymiary elementów, prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane.
Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka.
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą stalową z podziałką milimetrową
albo suwmiarką- na losowo wybranych elementach, na przykład, belce, dźwigarze.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez przykładanie łaty
kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych.
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami elementów należy przeprowadzać za pomocą stalowego kątownika
murarskiego, łaty kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST M 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
-1 m3

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST M 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
8.2. Zasady odbioru robót
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami określonymi w
mniejszej ST, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonanych robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST M 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceną jednostki obmiarowej jest:
-1 m3

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

� prace pomiarowe

� wyrobienie drewna zgodnie z Dokumentacją Projektową i jego zaimpregnowanie w żądanym kolorze

� dostarczenie materiału na miejsce wbudowania , montaż pomostów z desek do dźwigarów

� montaż  pochwytów  poręczy,  kontrolę  prawidłowości  wykonania  i  poszczególnych  połączeń  docelowa  impregnacja
konstrukcji drewnianych preparatami ochronnymi zgodnie z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej

� wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania.


