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WYMAGANIA OGÓLNE  
0.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych  
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót związanych z przebudową trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej. 
0.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robót stanowią zbiór wymagań technicznych i 
organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której 
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli. 
•  ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa Robót. 
ST opracowane są w oparciu o obowiązujące oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne 
PN-91/B-01010      Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne - oznaczenia podstawowych  
wielkości.  
PN-70/B-01025      Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno- 
budowlanych. 
PN-60/B-01029      Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach  
PN-60/B-01030      Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.  
PN-82/B-02000      Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  
PN-82/B-02001      Obciążenia budowli - obciążenia stale  
PN-82/B-02003      Obciążenia budowli - obciążenia zmienne technologicznie - podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe.   
PN-90/B-03000      Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.  
PN-68/B-10020      Roboty murowe z cegły - wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-61/B-10245      Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -
wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-69/B-10260      Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-75/B-12001      Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.  
PN-75/B-12003      Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe.  
PN-88/B-30000      Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001      Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-90/B-30020      Wapno.  
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykle.  
PN-74/B-24620      Lepik asfaltowy na zimno.  
PN-74/B-24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
PN-57/B-24625      Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.  
PN-76/B-24628      Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych.  
PN-91/B-27618      Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej 
welonu szklanego.  
PN-74/B-30175      Kil asfaltowy uszczelniający.   
PN-70/H-97051     Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne 
PN-70/H-97050     Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania 
PN-71/H-97053     Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
PN-79/H-97070      Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.  
PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów 
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powłokami ochronnymi.  
PN-72/C-81503      Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.  
PN-89/B-01100      Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podział, nazwy i określenia.  
PN-91/B-06716      Kruszywa mineralne - piaski i żwiry filtracyjne - wymagania techniczne.  
PN-58/C-96177      Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  
PN-70/B-27617      Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.  
PB-67/D-95017      Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.  
PN-75/D-96000      Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-72/D-96002      Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-59/M-82010      Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.  
PN-88/M-82121      Śruby ze łbem kwadratowym.  
PN-88/M82151       Nakrętki kwadratowe.  
PN-72/M-82503       Wkręty do drewna ze łbem stożkowym.  
PN-72/M82505       Wkręty do drewna ze łbem kulistym. 
PN-70/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym.  
PN-B-12050  Wyroby budowlane ceramiczne - cegły budowlane (zastępuje PN-75/B-12001, 
BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).  
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PN-B-12051  Wyroby budowlane ceramiczne - cegły modularne (zastępuje BN-80/6741-20).  
PN-B-24008  Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13).  
PN-B-30001/A2  Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2) 
Instrukcje, wytyczne, poradniki: 
Instrukcja ITB 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 
0.3 Zakres robót objętych ST 
Przedmiot inwestycji: 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej. 
Prace polegają na : 
-wykonaniu żelbetowych płyt fundamentowych niezbędnych do montażu metalowej konstrukcji stojącej 
do siedzisk z tworzywa sztucznego, 
-rozmieszczenie oraz dobór kolorystyczny siedzisk, oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych 
-wykonanie dwóch zewnętrznych balustrad schodowych ze stali nierdzewnej o wys. 1,10m oraz ich 
montaż do podłoża schodów 
Fundamenty: 
Wykonanie płyt żelbetowych pod montaż siedzisk na trybunach o wym. (szer. x wys. x dł.) 
0,50x0,10x14,32m – wym. płyty dla jednego rzędu siedzisk oraz wykonanie płyt żelbetowych pod 
montaż siedzisk dla opiekunów osób niepełnosprawnych  o wym. (szer. x wys. x dł.) 0,50x0,10x1,16m 
– wym. płyty dla dwóch siedzisk – wg rysunku rzutu fundamentów 
Płyta fundamentowa wylewane z betonu B 20, zbrojone stalą RB 500 W i st 35b siatką   
fi 10 mm o oczkach co 15 cm. 
Fundamenty posadowione na warstwie chudego betonu B10, grubości 8 cm. 
Elementy wykończeniowe. 
Krzesełka stadionowe 
       Projektuje się wykonanie 2 sektorów trybun. 
Każdy z sektorów będzie wyposażony w 140 szt. krzesełek stadionowych na stojącej konstrukcji 
wsporczej montowanej bezpośrednio do podłoża – fundamenty żelbetowe za pomocą plastikowych 
kołków rozporowych (do montażu 1 siedziska wymagane 2 kołki). W sektorze będzie znajdować się 5 
rzędów trybun, a w każdym rzędzie będzie 28 szt. krzesełek w kolorze żółtym i niebieskim – wg 
rysunku kolorystyki . 
 Dodatkowo projektuje się również 4 szt. krzesełek dla opiekunów osób niepełnosprawnych 
które będą zlokalizowane przy miejscach dla osób niepełnosprawnych, które będą dostępne z 
poziomu projektowanego chodnika. 
 Powierzchnia krzesełek musi być gładka i ergonomicznie wyprofilowana. Boczne krawędzie 
krzesełka muszą być zaokrąglone, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników. 
        W siedzisku krzesełka musi znajdować się specjalnie wyprofilowany otwór, dzięki któremu 
będzie odprowadzana gromadząca się na siedzisku woda (np. podczas opadów deszczu). 
 Krzesełka należy montować w taki sposób, aby pomiędzy krzesełkami (w ich osiach) 
zachowywać wymiar 50cm. 
 Krzesełka stadionowe powinny posiadać atesty. 
 Balustrady 
Projektuje się dwie balustrady schodowe o wys. 1,10m wykonane ze stali  ocynkowanej malowanej 
proszkowo – wg rysunku technicznego balustrady.  Balustrady należy montować do stopni 
schodowych z kostki brukowej za pomocą blachy montażowej i kotew mocujących.   
 
0.4. Definicje i pojęcia 
Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco: 
•   Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 
•   Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
•  Bruzda instalacyjna - zagłębianie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub 
wykute w celu prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami 
gazowymi mogą być niewypełnione i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie powodującym 
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi; 
•   Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi; 
•  Deklaracja zgodności -oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 
że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 
•   Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 
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•  Dziennik budowy-opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcą i projektantem; 
•   Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
•   Komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierająca pionowe przewody (przewód) 
do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnątrz budynku; 
•   Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru; 
•   Obciążenie dynamiczne - obciążenie działające udarowo lub cyklicznie, wywołujące siły 
bezwładności w konstrukcji: 
•   Obciążenie temperaturą - różnica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz różnica 
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montażu; 
•   Obciążenie statyczne - obciążenie, którego wartość przyrasta powoli, nie wywołując siły 
bezwładności w konstrukcji; 
•   Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; obiekt małej 
architektury; budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
•   Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla tego rodzaju robót; 
Parametry geotechniczne - wielkości określające cechy gruntów  budowlanych; 
•   Podłoże gruntowe - strefa, w której właściwości gruntów maja wpływ na projektowanie, wykonanie 
i eksploatację budowli; 
Podłoże jednorodne - podłoże stanowiące jedną warstwę geotechniczną do głębokości równej co 
najmniej 2B (B- szerokość największego fundamentu budowli) poniżej poziomu posadowienia; 
•   Podłoże warstwowe - podłoże, w którym do głębokości równej 2B poniżej poziomu posadowienia 
występuje więcej niż jedna warstwa geotechniczna; 
•   Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy; 
•   Powierzchnia poślizgu - powierzchnia, na której w każdym jej punkcie występują naprężenia 
styczne równe wytrzymałości gruntu na ścinanie; 
• Pozwolenie na budowę lub  na rozpoczęcie prac wymaganych zgłoszeniem- decyzja 
administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
•   Projektant - autor Dokumentacji Projektowej; 
•   Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiany 
obiektu będącego przedmiotem robót; 
• Stan graniczny - stan podłoża gruntowego lub budowli posadowionej na tym podłożu, po 
osiągnięciu, którego uważa się, że budowla (lub jej element) zagraża bezpieczeństwu albo nie spełnia 
określonych wymagań użytkowych; 
•  Stan graniczny naprężenia w podłożu gruntowym - stan, w którym w każdym punkcie danego 
obszaru występuje naprężenie styczne równe wytrzymałości na ścinanie; 
•  Studzienka (komora) wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przygotowany do 
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.); 
Właściwości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane w 
normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem „n" umieszczonym u dołu, a 
symbole charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych indeksem „n" u góry; 
• Wartości obliczeniowe - wartości uwzględniające możliwe odchylenia od wartości 
charakterystycznych; w przypadku parametrów geotechnicznych uwzględniające niejednorodność 
gruntów oraz niedokładność ich badania. Symbole obliczeniowych wartości obciążeń uzupełnia się 
indeksem „f umieszczonym u dołu, a symbole obliczeniowych wartości parametrów geotechnicznych 
indeksem „r" u góry. Wartość obliczeniowa obciążeń ustala się przez przemnożenie wartości 
charakterystycznej przez współczynnik obciążenia yf, a wartość obliczeniową parametru 
geotechnicznego - przez przemnożenie przez współczynnik materiałowy; 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów 
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Skróty użyte w opracowaniu: 
ST - Specyfikacje Techniczne 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa norma 
ZN - Zakładowa Norma 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
0.5. Roboty wstępne i przygotowawcze 
Przepisy związane: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z późn. zm. - Dz.U.03.80.718, 
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.Ol.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 póz. 953 
3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 póz. 383 z późniejszymi 
zmianami) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 póz. 401) 
0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 
następujące dokumenty: 
•  Pozwolenie na budowę lub zgodę na rozpoczęcie prac wymaganych zgłoszeniem 
•  Dokumentacje projektowe 
•  Dziennik budowy 
•  Księgę obmiarów 
•  Specyfikacje techniczne 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 
0.5.2 Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca otrzyma od zamawiającego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznych. 
Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmującej zakres robót: 
1.1. Projekty techniczne, architektoniczne, konstrukcyjne 
1.2. przedmiary robót 
1.3. specyfikacje techniczne 
0.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 
ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały  
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
0.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej oraz podejmować wszelkie konieczne 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego na terenie i wokół terenu budowy, a także będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
a/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami; przed 
możliwością pożaru. 
0.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
0.5.7 Ochrona własności  publicznej i prawnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
0.5.8 Materiały i urządzenia 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną. Certyfikat zgodności 
Materiały i urządzenia mają pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera. Wszystkie użyte 
materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania będą podlegały uzgodnieniu z 
Inżynierem pod względem ich zagospodarowania i miejsca składowania. 
Jeżeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiały użyte przez 
podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom ST. 
Wykonawca ma obowiązek składować i przechowywać materiały w sposób zapewniający ich jakość i 
przydatność do robót.. Materiały powinny być składowane oddzielnie wg. Asortymentów, jakości i 
źródeł dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i możliwości pobrania reprezentatywnych 
próbek. 
Szczególnie zasady te obowiązują przy składowaniu cementu bitumów materiałów chemicznych, paliw 
i innych materiałów łatwo ulegającym zniszczeniu lub materiałów niebezpiecznych. 
Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub poddana w wątpliwość pod względem jakości 
powinny być składowane oddzielnie, a dostawę materiałów należy przerwać. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdą się materiały nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
licząc się z jego nie przyjęciem, niezapłaceniem i rozbiórką. 
0.5.9. Sprzęt 
Dobór sprzętu winien gwarantować jakość określoną w dokumentacji projektowej i ST oraz spełnienie 
wszystkich warunków bezpieczeństwa BHP. Dobór sprzętu winien być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym przez 
cały okres wykonywania robót. Roboty związane z podłączaniem urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  
Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Przewody do podłączenia 
urządzeń mechanicznych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi 
tych maszyn lub urządzeń. 
Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. l, przed dopuszczeniem 
ich do wykonywania robót. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją 
producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urządzenia 
techniczne powinny być: 
1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest 
zabronione. 
0.5.10. Transport 
Dobór środków transportu i umieszczanie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym 
użytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów. Przeciążanie maszyn i innych 
urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. Wykonawca 
stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowego wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót e ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
0.5.11 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 sanitarnych5. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
0.5.12. Wykonanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informował inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być zgodne z dokumentacji a projektową, 
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w tyczeniu i wykonaniu 
robót zostaną, jeśli tego wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 
robót wchodzących w skład zadania. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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Wykonanie każdego rodzaju prac powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu 
do dziennika budowy, sporządzenie dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej oraz 
protokółu odbioru robót. 
0.5.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
0.5.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie  budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń poziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
0.5.15. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
0.5.16. 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 prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować 
0.5.17. Dokumenty budowy 
W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania, 
zabezpieczenia i udostępnienia osobom uprawnionym następujących dokumentów budowy: 
a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
b/ księgi obmiarów 
c/ dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych 
d/ atestów jakościowych wbudowanych materiałów 
e/ dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
f/ protokółów odbioru robót. 
g/ pozwolenie na budowę 
h/ protokóły przekazania terenu budowy 
i/ protokóły z narad i ustaleń 
j/ operaty geodezyjne 
k/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
0.5.18. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i S ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będę wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w S ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
0.5.19. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
0.5.20. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia pomiarowe z ważnymi świadectwami legalizacji , jeżeli 
dany sprzęt wymaga takich świadectw. Urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie pomiarów 
musi mieć akceptację inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
0.5.21. Kontrola jakości i odbiór robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości PZ, w którym przedstawiony będzie zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót godnie z dokumentacją projektową, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakości 
powinien zawierać : 
a/ organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia robót, 
b/ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d/ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
e/ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót. 
f/ system / sposób i procedurę/ proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót. 
g/ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
h/ sposób i formę gromadzenia i przekazywania wyników badań , pomiarów i zastosowania korekt w 
procesie technologicznym. 
i/ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie   z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
j/ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy kruszyw itp. 
k/ sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w dokumentacji projektowej ST 
powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
dopuszczalnych tolerancji. 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów: Atest, Certyfikat, Aprobatę techniczną. Certyfikat zgodności, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą, lub znajdują się w wykazie wyrobów o którym 
mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r Dz.U. 98/99. 
Do kontroli jakości i zatwierdzenia robót uprawniony jest Inspektor nadzoru. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ich jakości i ilości wykonania przed 
rozpoczęciem następnego etapu prac. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
ilości i jakości. Gotowość robót do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, zawiadomieniem na piśmie Zamawiającego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. 
Wykonawca do odbioru końcowego zobowiązany jest przygotować nst. dokumenty: 
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- Dokumentację powykonawczą 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupełnieniami lub zamienne 
- dziennik budowy /oryginał/ 
- książkę obmiarów /oryginał/ 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac związanych z usuwaniem wad powstałych 
lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rękojmi. Odbiór przeprowadzony będzie wg zasad 
opisanych przy odbiorze ostatecznym robót. 
0.5.22. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest wartość / kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych /ofercie/. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na terenie budowy, wartość pracy i wynajmu sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i 
zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku 
VAT. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
Kod CPV 45200000-9 
452-1 Betonowanie konstrukcji 45262311-4 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przebudową trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Fundamenty: 
Wykonanie płyt żelbetowych pod montaż siedzisk na trybunach o wym. (szer. x wys. x dł.) 
0,50x0,10x14,32m – wym. płyty dla jednego rzędu siedzisk oraz wykonanie płyt żelbetowych pod 
montaż siedzisk dla opiekunów osób niepełnosprawnych  o wym. (szer. x wys. x dł.) 0,50x0,10x1,16m 
– wym. płyty dla dwóch siedzisk – wg rysunku rzutu fundamentów 
Płyta fundamentowa wylewane z betonu B 20, zbrojone stalą RB 500 W i st 35b siatką   
fi 10 mm o oczkach co 15 cm. 
Fundamenty posadowione na warstwie chudego betonu B10, grubości 8 cm 
1.4. Określenia podstawowe 
Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Drewno 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-
67/D-95017 
2.2. Cement 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 
    wysoką wytrzymałość, 
    mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
    wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na 
działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy stosować wyłącznie cement 
portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. 
Do betonu klasy B25 zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca się cement marki 
B45. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
 zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, 
 zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, 
 zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %. 
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej dostawy musi 
spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek 
nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed 
użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru 
inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inspektorowi , 
kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku 
Budowy. 
Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje 
podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Kontrola cementu winna obejmować: 
 oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, 
 oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300, 
 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 
2.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do 
betonów klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie 
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zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych 
siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć 
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form 
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliów 
zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 
2.3.1. Kruszywo grube 
Do betonów klas B30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym 
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić można pod warunkiem 
zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez Inspektora i uzyskania wyników spełniających 
podane niżej wymagania. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
 zawartość pyłów mineralnych do 1% 
 zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%, 
 wskaźnik rozkruszenia: 
 - dla grysów granitowych do 16%, 
 - dla grysów bazaltowych i innych do 8%, 
 nasiąkliwość do 1.2% 
 mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%, 
     mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%, 
 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca 
        zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
 zawartość związków siarki do 0.1%, 
 zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%, 
 zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w 
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% mrozoodporność żwiru 
badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie 
dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 
10%.  
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym: 
 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
 oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych 
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
2.3.2. Kruszywo drobne 
 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 wynosić: 
do 0.25 mm 14 do 19% 
do 0.5 mm 33 do 48%, 
do 1 mm 57 do 76%  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 
 zawartość pyłów mineralnych do 1.5% 
  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca 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. 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być 
poddany badaniom niepełnym obejmującym : 
 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 
 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych 
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 
2.3.3. Uziarnienie kruszywa 
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć 
stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno 
świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego 
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(wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna 
zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum 
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji 
najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne 
frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i 
uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. 
Zaleca się betony klasy B35 i wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, 
podczas projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 należy stosować kruszywo 
o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na wykresach i według tabeli podanych 
poniżej  
Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 

Bok oczka sita : 
[mm] 

Przechodzi przez sito [%] 

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm 

0.25 3 do  8 2 do  8 

0.50 7 do  20 5 do  18 

1.0 12 do  32 8 do  28 
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8.0 60 do  76 38 do  62 

16.0 100 62 do  80 

31.5  100 
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części 
konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości otuliny. 
2.4. Woda 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych 
wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda 
powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i 
stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody zawarte w 
kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 
0,50. 
2.5. Dodatki i domieszki do betonu 
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Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być 
zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów . Zaleca się doświadczalne sprawdzenie 
skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. 
W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim stosunku w/c i 
wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki napowietrzające.  
Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na beton. 
Warunkiem zastosowania określonej domieszki jest aktualna Deklaracja Zgodności IBDiM  
Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu cementów 
portlandzkich marki 35 i wyższych. 
Dodatek w postaci włókna stalowego  powinien posiadać aprobatę techniczną zależności od rodzaju  
włókien produkowane są jako  proste posiadające haczykowate zakończenia  oraz z tłoczeniami na 
powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do mieszanki w ilościach  20-90 kg/m3 betonu. 
2.5.1. Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez 
zmiany składu  betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla 
uzyskania tej samej  konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%,  
zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu odporność na korozję 
siarczanową.  
2.5.2. Dodatki uszczelniające 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie 
wodoszczelności. 
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają 
urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej. 
3. SPRZĘT 
3.1. Deskowania  
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną 
technologią.  
3.2. Mieszanka betonowa 
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom 
Inspektora. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym 
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.  
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną.  
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i 
rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok.  
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi 
zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 
4. TRANSPORT 
4.1. Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki 
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas 
transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
4.2. Mieszanka betonowa 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 
 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie 
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod 
warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku 
W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania 
mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie 
wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w 



PRZEBUDOWA TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ 

 16 

czasie rozładunku. Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 
opisanym wyżej wymaganiom. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytwarzanie betonu 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z 
niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.  
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o 
większej dokładności. 
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być 
dokonywane z dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą 
warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność 
mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia 
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym 
zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie 
środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było 
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatu-
ra spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo 
dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien 
zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane 
wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W 
przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, 
dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na 
wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość 
stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana 
aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w 
warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie 
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie 
powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. 
Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad : 
  stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w 
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, 
  zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 
mm. 
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 
mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na 
podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - 
mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 
 400 kg/m3 dla B30, 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora. 
Beton zbrojony włóknem stalowym- do betonu można wykorzystywać włókna stalowe powlekane np. 
miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Włókna te stosuje się do wykonania 
zbrojenia rozproszonego, dozowane bezpośrednio do mieszanki betonowej w ilości 20-90 kg/m3 
betonu. Beton zbrojony włóknem stalowym wykonać zgodnie z Deklaracją Zgodności IBDiM nr 
AT/2000-04-0845.   
5.2. Wykończenie powierzchni betonowych 
5.2.1. Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po 
ukończeniu robót. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. 
Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i 
zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno 
być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek 
wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i 
osadzone elementy metalowe. 
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Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni 
betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, 
składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast 
wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych 
lub poziomych). 
5.2.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i 
wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli 
powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych 
poniżej. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. 
Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i 
zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno 
być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek 
wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i 
osadzone elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykończeniu powinny 
mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający się z poziomych i pionowych linii 
ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny 
występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 
5.3. Montaż szalunków  
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji 
pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien 
być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN/B-03200. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna 
umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być 
tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.  
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych 
szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być 
zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich 
usunięcia bez zniszczeń betonu. 
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część 
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po 
ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać 
wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni 
betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o 
boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. 
Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w 
odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od 
maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą betonową 
dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w 
wymiarach betonowej konstrukcji.  
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani 
nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań, 
lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu 
jakimkolwiek środkiem. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane 
woda. 
5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
5.4.1. Zalecenia ogólne 
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Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i 
akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i zbrojenia przez Inspektora i po 
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki: 
 deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
 przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy rozszalowaniu 
konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych  
     przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, czystość 
   deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 
 betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej 
układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; 
prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora, 
 mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na którą spada; 
w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
(do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 
 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 
0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 
 kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień 
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 
 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sek., 
 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać 
doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany 
jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru 
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten 
sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i 
skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone 
powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko 
w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W 
przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty 
poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), 
które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być 
obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione 
zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być 
zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub 
podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka 
transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia 
rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione 
i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie 
jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic 
wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu 
powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o 
konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być 
wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
5.4.2.Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
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 przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami 
wgłębnymi, 
 w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 
płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do 
wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem ograniczenia 
wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością, na 
podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i 
wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 
5.5. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co 
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody 
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej 
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości 
manipulacyjnej (prefabrykaty). 
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu:  np. Antisol E lub porównywalny, -cechy: 
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa 
odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed 
stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą 
na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu.  
Beton z keramzytu oraz beton  zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej pielęgnacji , 
postępować tak jak z betonem zwykłym. 
5.6. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając 
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania 
wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje 
wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno 
jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i 
towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
5.7. Usterki wykonania 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1cm 
otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają: 
 podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 
 połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu jest nie 
mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% powierzchni 
odpowiedniej ściany. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST „Wymagania ogólne” 
6.1 Deskowania i szalunki  
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 
wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w 
rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Deskowanie drobnowymiarowe do formowania ścian betonowych  
Deskowanie tworzą płyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki płaskie, zamki narożne, zamki 
kątowe, ściągi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory stabilizujące o długości 
regulowanej śrubą rzymską. Zamki kątowe wyposażone są w dwa ramiona łączone przez tuleje 
sprzęgłowe o uzębionej powierzchni czołowej. Wymagane położenie kątowe ustalane jest śrubą 
zaciskową. Na każdym z ramion wbudowana jest wychylnie szczęka ruchoma napędzana śrubą. 
Podpory wykonane są w dwóch wymiarach długości, z których podpora długa ma wymiar 
odpowiadający współpracy z płytą szalunkową posadowioną na płycie warstwy dolnej i która 
połączona jest z nią złączami na poziomej powierzchni przylegania.  
6.2. Wymagane właściwości betonu 
6.2.1. Jakość betonów 
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Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i 
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi: 
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, 
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i 
domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i 
przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w 
kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów 
stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od 
przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny 
być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w 
punktach a, b, c, d. 
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inspektora, 
który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności 
właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 
6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być 
pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane 
oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu 
technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być 
pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokółu pobrania 
podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem 
pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robót, gwarantującymi 
ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez 
Inspektora przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 
poz.6.3.3.  
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inspektora w obecności 
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom 
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inspektora.  
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu 
wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach 
statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny 
być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla 
każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: 
 betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu- przynajmniej 
10% próbek, 
 betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w 
wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu 
przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w 
Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony 
jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inspektor może zgodnie ze swoimi uprawnieniami 
wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek 
odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie 
niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do 
rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach 
statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i 
ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez 
wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w 
uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest 
stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości 
jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w 
wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 
 zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
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 utrata masy 2% 
 rozszerzalność liniowa 2% 
 współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą 
ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania 
Inspektora pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
6.3.1. Zakres kontroli 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor ma prawo 
pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów 
celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250  
 konsystencja mieszanki betonowej, 
 zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
 wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 nasiąkliwość betonu, 
 odporność betonu na działanie mrozu, 
 przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor może zażądać 
wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba 
sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
6.3.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice 
pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć : 
 + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
 + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez 
zastosowanie domieszek chemicznych. 
6.3.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową 
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w 
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana 
metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 
 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
 przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających: 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0– 16 0-31.5 

Zawartość 
powietrza 

Beton narażony na czynniki 
atmosferyczne 

3.5 do 5.5 
3 do 5 

[%] 
Beton narażony na stały 
dostęp wody przed 
zamarzaniem 

3.5 do 6.5 
4 do 6 

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 
próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku 
betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada 
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych 150*150*150 mm spełnia następujące warunki: 
1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 

 R a Ri bGmin    ( 1 ) 

gdzie :  Rimin  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek, 

    RbG - wytrzymałość gwarantowana, 

współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli 

Liczba próbek-n A 
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od 3 do 4 1.15 

od 5 do 8 1.10 

od 9 do 14 1.05 

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej 
klasie, jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3) : 
 i bGR Rmin   ( 2 ) 

oraz 
 R RbG 1 2.  ( 3 ) 

 gdzie - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4): 

 R
n

Ri

i

n





1

1

 ( 4 ) 

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek. 

2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków (2) 
i (3) obowiązuje warunek (5) 

 R s Ri bG  1 64.  ( 5 ) 

w którym : 

Ri  - średnia wartość wg wzoru (4), 

 s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

 s
n

R Ri



1

1

2( ) ( 6 ) 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe od 0.2 R 
wg wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut 
wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu 
należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
kierownika, przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z 
konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg 
PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton 
za odpowiadający wymaganej klasie. 
  6.3.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz 
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 
6.3.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach 
szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody 
przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty 
jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki: 
1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, - 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
       obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe 
niż 20%. 
2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250, 
 - próbka nie wykazuje pęknięć, 
 - ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 
żadnej próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
6.3.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 
5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem 
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wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się 
oznak przesiąkania wody. 
6.3.8. Dokumentacja badań 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 
6.4.1. Badania w czasie budowy 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu 
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede 
wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania 
nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do 
dziennika budowy. 
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym 
w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i 
porównanie z Rysunkami. 
Badania polegają na stwierdzeniu : 
zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, 
zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
wielkości podniesienia wykonawczego, 
prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia 
wszystkich śrub w konstrukcji. 
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i 
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i 
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
6.  Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 
6.4.2. Badania po zakończeniu budowy 
1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie 
pomiarów na zgodność z Rysunkami w zakresie: 
 podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 
 rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z 
badań prowadzonych w czasie budowy. 
6.4.3. Badania dodatkowe 
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub 
po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót betonowych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje: 
-  próby przygotowawcze 
-  projektowanie mieszanki betonowej 
-  przygotowanie mieszanki betonowej 
-  transport mieszanki betonowej 
-  deskowanie, 
- układanie mieszanki betonowej, 
- pielęgnacja betonu, 
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy dotyczące deskowań 
PN-89/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe 
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PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-85/M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-85/M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 
10.2. Normy dotyczące betonu 
PN-86/B-01300  Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-78/B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-78/B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 
PN-78/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-78/B-06714/40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 
PN-87/B-06714/43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.  
BN-84/6774-02  Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-87/B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
BN-78/6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy. 
BN-62/6738-05  Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 
BN-62/6738-06  Beton hydrotechniczny Badania składników betonu. 
BN-76/6722-04  Kruszywo z keramzytu 
10.3. Normy dotyczące konstrukcji betonowych 
PN-77/S-10040  Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzy-
małości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
 
Grupa 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 
 
454-1  Roboty malarskie 45442100-8 
 1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
przebudową trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem robót malarskich - oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych 
1.4. Określenia podstawowe 
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Powłoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna  chroniąca obiekt i jego elementy 
przed; wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-
dekoracyjną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
 2. MATERIAŁY 
Farby specjalistyczne do nawierzchni betonowych 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora. 
 3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt malarski. 
 4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny 
  5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1.  Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 
- Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i niżej 
podanych robót malarskich. 
-  Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 
-  W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, 
a prace malarskie wykonuje się  z pomostów opieranych  na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien 
być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
- Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej: 
a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 
b/   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym oraz 
wykonywać prace w rękawicach 
c/   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy) 
 5.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich 
- Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania, naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża 
gładkość powierzchni. 
- Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i 
ostatecznym mocowaniu wszystkich  elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w 
ścianach. 
- Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od 
zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być 
nie większa niż to podano w tablicy 1. 
-   Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
a/    rodzaju podłoża 
b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich) 
c/   miejsca i warunków malowania 
-   Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z zastrzeżeniem, 
aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie wyższej niż +220C. Przed 
rozpoczęciem  robót malarskich  należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 
-   Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane  w okresie zimowym, a w 
okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.  Niedopuszczalne jest malowanie 
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 
-   Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 
 5.3. Przygotowanie powierzchni 
-   Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
a/ gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować;  dopuszcza 
się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoży 
betonowych; w  zakresie równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV 
kategorii  wg obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania doborowego 
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające się, 
bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 
c/  czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je usunąć 
szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą 
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d/ dostateczne suche – wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie można 
wykonać przy użyciu:  
1/  aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego 
2/  metodą suszarkowo-wagową 
3/  papierkami wskaźnikowymi Hydrotest 
Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnętrznego 
-   Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być: 
a/   oczyszczone z odstających grudek związanego betonu,  a nadlewki i chropowatość betonu 
usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane 
b/   gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające z 
powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą  farba 
antykorozyjną 
c/   większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne 
otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak,  
aby równość powierzchni i jej szorstkość  w naprawianych miejscach odpowiadała równości i 
szorstkości otaczającej powierzchni 
d/   inne zanieczyszczenia lub plamy  od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i 
zmycie wodą z dodatkiem  detergentów i następnie spłukanie czystą wodą 
5.4. Wykonywanie robót malarskich  
1/   Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i 
śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża 
oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi 
faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz 
wykazywać rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy. 
2/   Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 
dla zdrowia. 
3/   Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem 
producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych 
do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporządzenia farb na budowie – zgodnie z wzorcem 
uzgodnionym między wykonawcą a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych 
na tynku szpachlowym dopuszcza się kilkumilimetrowe  skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak 
jednolite i równomierne  na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach okiem  nie 
uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem barwy. Linie styku odmiennych barw  
powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości linii 
rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy 
powinny mieć jednakową szerokość na całej długości. 
4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną 
ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie 
powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 
wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki 
matowe  powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych 
dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym 
malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem 
lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : 
wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii 
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z farb 
olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania 
twardości  powłoki. 
 6.   KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.  Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania zewnętrznego . 
1/   Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia 
badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 
przeznaczonych do malowania , bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich badanie 
materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem, badania podkładów należy 
przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich ukończenia. 
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 
3/   Badanie podłoży powinno obejmować: 
sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej powierzchni wodą;  
próba daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli. 
4/   Badanie materiałów: 
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sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości  materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji 
technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie 
materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane 
przed użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty) 
5/   Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 
wcześniej niż po trzech sekundach sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie  
powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po 
nałożeniu następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki 
przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm 
ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, 
jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 
6.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych 
1/   Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach: 
powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach powłoki z farb 
wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii – nie 
wcześniej niż po 14 dniach. 
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 
3/   Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19 
4/  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego 
rozkładu farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu  i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla 
itp.. w stopniu kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
5/  Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na  porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania 
powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany  na takim suchym 
podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża 
6/  Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj  
połysku powinien być określony: 
przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym 
przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy skorupki kurzego jaja 
przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk przy powłokach z 
emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego – połysk lakierowy odpowiadający połyskowi 
glazurowanej płytki ceramicznej 
7/   Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w połysku 
powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli na 
szmatce  nie występują ślady farby. 
8/   Sprawdzenie odporności na ścieranie  powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej 
9/  Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeżeli po 
wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody 
ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej. 
10/   Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową. 
11/ Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami 
elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na innych podłożach należy 
przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami. 
12/   Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie 
państwowej 
13/   Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu po 
powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. 
Powłoka jest dostatecznie twarda, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne 
okiem nie uzbrojonym z odległości 0,50 m. Badanie według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z 
ustaleniami normy. 
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14/   Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami zależnie od rodzaju 
podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie: 
-  badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy 
wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 
20 mm) powłoki od podłoża 
- badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy przeprowadzać 
przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie 
przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej 
albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobra 
przyczepność, jeżeli zerwanie następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie 
-  badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna struganego  lub 
materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy na stalowych płytkach 
kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm2 
należy wykonać ostrym nożem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 równoległych 
rys w odstępach co 1-1,5 mm, tak aby powłoka była przecięta aż do podłoża; następnie należy 
wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 900 do poprzednich, rysy nie powinny mieć szarpanych 
brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki powinny trwale 
przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciem palcem lub miękkim pędzlem (płaskim); 
badanie to należy przeprowadzić na trzech płytkach kontrolnych; powłoka ma dobra przyczepność, 
gdy na dwóch z trzech badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1 kawałek (całkowicie lub częściowo) 
po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem 
-   badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy państwowej 
15/  Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na 
zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu 
zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub połysku w 
stosunku do powierzchni nie poddanej próbie.. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny 
połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu 
badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 
16/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne 
potarcie powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a następnie 
dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie woda z 
mydłem, jeżeli piana mydlana  na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powierzchnia będzie miała jednakowa  barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się 
powstanie słabego połysku w części zmywanej. 
17/ Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiem normy państwowej. 
18/ Sprawdzenie wsiąkliwości  powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez jednokrotne 
pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . Po wyschnięciu  farby 
podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeżeli 
po 24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma plam matowych. 
Ocena jakości malowania 
1/  Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać 
za prawidłowo wykonane. 
2/  Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót malarskich 
lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku 
komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy:  
-  całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie 
powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie 
-  poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 
poprawieniu ich przedstawić do  ponownych badań 
3/   W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób 
następujący: 
-    prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską 
-   ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym 
materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarska 
-   plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy 
zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej 
samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby 
-  matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 
malarskiej 



PRZEBUDOWA TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ 

 29 

-  odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy 
oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnie pod 
malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki. 
6.3.  Kryteria jakości i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania   wewnętrznego. 
Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni budynków powinny 
być zgodne z p. 6.1. 
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z. p.6.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
-   Cena wykonania 1 m2 robót malarskich  obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie malowania  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-72/C-81503  Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
PN-81/C-81508  Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami 
wypływowymi (lepkość umowna) 
PN-66/C-81510  Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań. 
PN-79/C-81514  Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań. 
PN-74/C-81515  Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-76/C-81516  Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych. 
PN-79/C-81519  Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu wysychania. 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na 
oznakowanie nasiąkliwości. 
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenia za pomocą 
aparatu Du Ponta. 
PN-76/C-81528  Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok lakierowych przez zginanie. 
PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok. 
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie  przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 
międzywarstwowej. 
PN-70/C-81536  Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia. 
PN-67/C-81542  Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie 
Instrukcja producenta . 
 
454-2 Montaż elementów metalowych  45421160-3 
1.  WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przebudową trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
- montaż metalowej konstrukcji stojącej do siedzisk z tworzywa sztucznego, 
- rozmieszczenie oraz montaż  siedzisk,  
- wykonanie dwóch zewnętrznych balustrad schodowych ze stali nierdzewnej o wys. 1,10m oraz ich 
montaż do podłoża schodów 
1.4. Określenia podstawowe 
Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane 
wbudowywane na trwałe do konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo 
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budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką 
upoważnioną do ich wydawania jest Instytuty Badawcze   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami 
Inspektora.  
2.    MATERIAŁY  
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty 
Techniczne.  
2.2. Stal konstrukcyjna 
2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali 
(np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora jeśli 
posiadają Aprobatę Techniczną . 
Stal dostarczana na budowę powinna: 
mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze 
znakami zgodnie z PN-73/H-01102, 
spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 
- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203, 
- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
- dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401, 
- dla ceowników PN-86/H-93403, 
- dla zetowników PN-55/H-93405 
- dla dwuteowników PN-86/H-93407 
Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na próbkach ISO 
Charpy'ego w temperaturze -
Mesnager'a w temperaturze -  
Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone metodą 
defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiału (rozwarstwienie w 
klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to może być wykonywane w hucie lub w zakładzie 
wytwarzającym konstrukcję. 
Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy 
montażowe – powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową pod względem gatunków, 
asortymentów i własności. 
2.3. Łączniki i materiały spawalnicze 
Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 
dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420, 
dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356. 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem 
ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały 
spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych 
pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej 
konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. 
3.   SPRZĘT  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego 
sprzętu. Inspektor jest uprawniony do sprawdzenia, czy dźwigi posiadają ważne świadectwa wydane 
przez Urząd Dozoru Technicznego.  
Wykonawca na żądanie Inspektora jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia 
jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inspektora. 
4.   TRANSPORT  
4.1. Transport i składowanie stali konstrukcyjnej  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się 
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 
zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być 
utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 
5.    WYKONANIE ROBÓT  
5.1  Cięcie elementów i obrabianie brzegów 
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. 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 
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z grotu, 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, które 
podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy wyrównywać i stępić przez 
wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu 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, grotu, nacieków i 
rozprysków materiału. 
 5.2  Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji 
Projektowej lub innych normach rozróżnia się: 
wymiary przyłączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 
pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary 
swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
 5.3.  Czyszczenie powierzchni i brzegów 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inspektor przeprowadza odbiór elementów w zakresie 
usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z 
zachowaniem wymagań PN-89/S-10050. 
 5.4  Spawanie 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe uzyskane w 
systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace 
spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne 
uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się sprawdzenie aktualnych umiejętności 
spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej 
konstrukcji (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali 
niskostopowych o zwykłej 

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/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i 
uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 
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), 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. 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, być zgodne z wymaganiami  
obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na 
powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym 
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze 
składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod przestarzałych jest 
bezcelowe, a użycie ich zabronione. 
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać 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 przekraczać 10 %.  
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są 
rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub 
zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % 
grubości spawanych elementów. 
 5.5. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
5.5.1. Połączenia spawane 
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej.. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. 

konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny 
po wykonaniu podlegają, ocenie jakości i odbiorowi. Badania spoin polegające na oględzinach.  
Powłokę antykorozyjną należy wykonać zgodnie z S.T. B-03.03.05 
 5.6.  Montaż i rusztowania montażowe 
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Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić projekt zmiany do 
zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora. 
Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-70/9080-02. 
W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu, 
w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 5 
cm, w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±5 cm. 
 5.7.   BHP i ochrona środowiska 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 
środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nie może nakazać wykonania czynności, których 
wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie 
od działań kontrolnych Inspektora. 
6.2 Kontrola jakości 
Kontrola jakości robot będzie obejmowała: 
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym, 
- odchyłki wymiarów liniowych, 
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i              
   brzegów    stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050 
- badania obróbki spoin, 
kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02. 
7.   OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest:  1 mb balustrady 
1 szt siedziska 
8.   PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 
Wymagania ogólne odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne”.  
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 mb balustrady: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostarczenie materiałów 
przygotowanie konstrukcji stalowej 
montaż balustrady do podłoża 
odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST 
Cena dostawy i montażu siedzisk obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostarczenie materiałów 
przygotowanie konstrukcji stalowej pod montaż siedzisk 
montaż siedzisk 
odbiory i testy zgodnie z pkt 6 ST 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 
                             Wartości   liczbowe parametrów. 
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania. 
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia. 
PN-78/M-82006  Podkładki okrągłe dokładne. 
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów. 
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 
PN-85/M-82101  Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-86/M-82144  Nakrętki sześciokątne. 
PN-83/M-82171  Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych. 
PN-61/M-82331  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-66/M-82341  Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-66/M-82342  Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

 
 


