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1. Wstęp
1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie  stanowi  część konstrukcyjną projektu  wykonawczego 
modernizacji  obiektu  szkolno-przedszkolnego  w  zakresie  przebudowy  seg-
mentu F, H, I ze względu na adaptację poddasza na II oddział przedszkolny 
(etap I), przy ul. L. Miki 37 w Żernicy.

1.2. Podstawa opracowania
Rzeczowe i techniczne podstawy do wykonania niniejszego projektu stanowią :
• projekt budowlany - część architektoniczna opracowany przez biuro projek-

tów  ABM  Wycena  nieruchomości  Projektowanie  Architektoniczne  Anna 
i Bartosz Michalscy s.c. z Gliwic, z października 2012 r.;

• ekspertyza techniczno-budowlana opracowana przez pracownię projektową 
Lechprojekt, z czerwca 2012 r.;

• projekt  budowlany  (część  konstrukcyjna)  opracowany  przez  pracownię 
projektową Lechprojekt, z października 2012;

• projekt  wykonawczy  -  część  architektoniczna  opracowany  przez  biuro 
projektów  ABM  Wycena  nieruchomości  Projektowanie  Architektoniczne 
Anna i Bartosz Michalscy s.c. z Gliwic, z listopada 2012 r.;

• Polska Norma PN-82/B-02001, obciążenia stałe;
• Polska Norma PN-80/B-02010/Az1, obciążenie śniegiem;
• Polska Norma PN-77/B-02011, obciążenie wiatrem;
• Polska Norma PN-82/B-02003, obciążenia zmienne;
• Polska Norma PN-2002/B-03264, konstrukcje żelbetowe;
• Polska Norma PN-90/B-03200 sierpień 2000, konstrukcje stalowe;
• Polska Norma PN-B-03150/Az1/Az2 sierpień 2000, konstrukcje drewniane;
• Polska Norma PN-B-03002 lipiec 1999, konstrukcje murowe;
• Polska Norma PN-81/B-03020, posadowienie bezpośrednie budowli;
• literatura techniczna.

1.3. Cel opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi uszczegółowienie wytycznych konstrukcyjnych 
zawartych w projekcie budowlanym.
Dotychczasowa  dokumentacja  techniczna  części  konstrukcyjnej  zawiera 
jedynie obliczenia statyczne na etapie projektu budowlanego, tym samym nie 
może stanowić podstawy do realizacji przedsięwzięcia.
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W  ramach  niniejszego  opracowania  wykonano  obliczenia  statyczne  uzu-
pełniające elementów żelbetowych  i  drewnianych,  oraz  przeprowadzono  ich 
wymiarowanie  i wykonano  rysunki  szalunkowe  i  zbrojeniowe  konstrukcji 
żelbetowych  poszczególnych  elementów  konstrukcyjnych,  wraz  z wykazami 
stali zbrojeniowej.
Ze  względu  na  planowany zakres  i  formę adaptacji  obiektu  pod względem 
konstrukcyjnym,  część  zasadniczych  informacji  została  zawarta  w  części 
architektonicznej projektu wykonawczego.

2. Program funkcjonalno-użytkowy
W/g  opisu  zamieszczonego  w  części  architektonicznej  projektu  wykonaw-
czego.  Budynek  istniejący,  wolnostojący  na  rzucie  prostokąta  o  zabudowie 
atrialnej, od strony wschodniej skrzydło w kształcie litery L z wpisaną w nie 
bryłą sali gimnastycznej. Wejście główne zlokalizowane od strony zachodniej. 
Bryła podzielona dylatacjami na 12 niezależnych segmentów od A do Ł.

3. Dane techniczne - charakterystyka obiektu
Budynek  użyteczności  publicznej  będący  przedmiotem  przebudowy  oraz 
adaptacji  należy do grupy budynków niskich, jest częściowo podpiwniczony, 
jednopiętrowy,  z  częściowo  nieużytkowym  poddaszem,  nakryty  wysokim 
dwuspadowym dachem, posiada masywną konstrukcję - stropy gęstożebrowe, 
żelbetowe schody oraz drewnianą więźbę konstrukcji dachu. W dalszej części 
opracowanie dotyczy segmentów F, H, I przedmiotowego budynku.
W/w segmenty wchodzą w skład obiektu szkolno-przedszkolnego położonego 
przy ul. Leopolda Miki w Żernicy gm. Pilchowice. Przedmiotowe segmenty  są 
dwukondygnacyjne,  niepodpiwniczone,  z  nieużytkowym  poddaszem.  Obiekt 
jest eksploatowany od 1989 roku, zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Analizowane segmenty zostały wzniesione w technologii  tradycyjnej.  Mury z 
cegły  pełnej,  warstwowe,  z  izolacją  termiczną  z  wełny  mineralnej,  warstwa 
licowa z cegły pełnej grubości 1/2 cegły. W miejscach koncentracji obciążeń 
wykonano żelbetowe słupki łączące fundamenty z wieńcami stropów.
Stropy gęstożebrowe, zasadniczo typu DZ-3 i DZ-4, z żebrami rozdzielczymi 
i podwójnymi belkami pod ściankami działowymi, lokalnie strop gęstożebrowy 
typu  Akerman.  Pojedyńcze  fragmenty  stropów  żelbetowe,  monolityczne. 
Wieńce  obwodowe  usytuowane  pod  belkami  stropowymi.  Z  wieńcy 
wykształcono wsporniki do podtrzymania cegły licówki.
Posadowienie  budynku,  w  tym  przebudowywanych  segmentów  uwzględnia 
wpływy eksploatacji górniczej (II. kategoria). Segmenty F, H i I są posadowione 
na  sztywnym  ruszcie  żelbetowym  spiętym  słupami  ze  stropem  wyższej 
kondygnacji.
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Przekrycie  objętych  przebudową  segmentów  stanowi  drewniana  więźba 
dachowa kryta płaską blachą ocynkowaną z arkusza, malowaną, na pełnym 
deskowaniu.
Ciągi kominowe murowane, prowadzone w ścianach.

Ściany działowe w lekkiej konstrukcji pełne i przeszklone.
Schody  zewnętrzne  i  schody  wyrównawcze  wewnątrz  budynku  żelbetowe, 
obłożone  masą  lastrico,  na  zewnątrz  nieszlifowane.  Klatka  schodowa 
wewnętrzna, dwubiegowa, schody żelbetowe, płytowe, stopnie obłożone masą 
lastrico.
Stolarka okienna wymieniona na okna z PCW, szklone szkłem izolacyjnym, 
stolarka  drzwiowa  zewnętrzna  częściowo  oryginalna  drewniana,  częściowo 
aluminiowa, przeszklona.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, jedno- i dwuskrzydłowa, płycinowa, 
przy wejściu głównym przeszklona.
Tynki  zewnętrzne  (elewacyjne)  cementowo-wapienne,  gładkie,  niebarwione. 
Cokół na części budynku wykonany z nieszlifowanego lastrico.
Tynki  wewnętrzne cementowo-wapienne,  ściany malowane farbą emulsyjną, 
na części z nich wykonano lamperię farbą olejną. W części ściany wyłożone 
glazurą i lokalnie drewnianą boazerią.
Posadzki lastrico, na strychu  gładź cementowa.
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4. Opis i zakres robót
4.1. Ściany zewnętrzne

Nie  przewiduje  się  żadnych  istotnych  zmian  konstrukcyjnych  z  wyjątkiem 
wymurowania zewnętrznej  ściany klatki  schodowej  od strony dziedzińca (po 
rozebraniu mansardy) do poziomu istniejącego gęstożebrowego stropu wraz 
z osadzeniem prefabrykowanego  nadproża  okiennego.  Mur  należy wykonać 
z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej i przewiązać go (na strzępia) 
z nadbudowaną, istniejącą, boczną ścianą klatki schodowej oraz wymurowania 
ścian frontowych dwóch nowych mansard.
Ponadto  konieczne  jest  powiększenie  istniejącego  otworu  okiennego  do 
rozmiarów  projektowanego  otworu  drzwiowego,  poprzedzone  osadzeniem 
wymaganych elementów nadprożowych, o ile będzie to możliwe (patrz p. 4.5.).
Niezbędne jest wykucie fragmentu żelbetowej ścianki rusztu fundamentowego 
na szerokość projektowanych drzwi i wysokość wynikającą z obniżenia pozio-
mu wejścia do budynku.
Wykończenie ścian w/g detali zawartych w części architektonicznej projektu.

4.2. Ściany wewnętrzne
W  związku  z  przebudową  klatki  schodowej  konieczne  jest  nadbudowanie 
istniejącej bocznej ściany klatki schodowej (od strony segmentu D) do poziomu 
istniejącego gęstożebrowego stropu, a następnie wyciągnięcie projektowanego 
muru ogniowego do wysokości 42 cm powyżej połaci dachu.
Wykonanie projektowanych ścian wewnętrznych jak i zewnętrznych  wymaga 
wykonania rozbiórki przekrycia klatki schodowej nad górnym podestem, w tym 
rozbiórki gęstożebrowego odcinka stropu powyżej okna istniejącej mansardy, 
murowanych ścian mansardy oraz wykonanych w skosie (450) żelbetowych płyt 
stropowych.
Planowana adaptacja wymaga również rozbiórki fragmentu wewnętrznej ściany 
klatki schodowej od strony strychu. 
Ponadto  konieczne  jest  wyciągniecie  projektowanego  murku  ogniowego  do 
wysokości 30 cm powyżej połaci dachu w granicy z segmentem G.
Wszelkie zamurowania otworów i domurowania ścianek poprzecznych należy 
wykonywać zwracając szczególną uwagę na wykonanie prawidłowego przewią-
zania nowego muru z istniejącym. W tym celu należy przed przystąpieniem do 
zamurowania  otworu,  wykuć  strzępia  po  obu  stronach  min.  co  trzeci  rząd 
cegieł.  W  przypadku  domurowania  ścianek  poprzecznych  dopuszcza  się 
powiązanie z istniejącym murem wykonać przy pomocy kotew chemicznych 
z pręta  żebrowanego  Ø  10  mm  osadzonego  co  trzeci  rząd  cegieł.  Nie 
dopuszcza  się  do  wykonania  zamurowań  innego  materiału  i  formatu  jak 
materiał ścian istniejących.
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W ścianie wewnętrznej nośnej przewidziane jest do wykonania zamurowanie 
otworu drzwiowego.
Zamurowania  należy  prowadzić  zgodnie  z  opisem  powyżej.  W  ściankach 
działowych należy osadzać po jednej kotwie w osi ściany, co trzeci rząd cegieł. 
Przebicia  na  otwory  drzwiowe  wolno  wykonywać  po  uprzednim  osadzeniu 
nadproży.
Wykonanie nowych ścianek działowych w/g projektu architektonicznego.

4.3. Stropy
Projektowana przebudowa klatki  schodowej  wymaga uzupełnienia stropu (w 
miejscu rozebranego stropu mansardy i skosów) płytą żelbetową o grubości 14 
cm  zmonolityzowaną  z  belką  nadprożową  (nad  projektowanym  podestem) 
o wymiarach 45 x 39 cm oraz konstrukcją istniejącego stropu DZ3. W płycie 
należy wykonać otwory pod projektowane klapy dymowe zgodnie z rysunkiem 
szalunkowym. Płytę projektowanego stropu należy oprzeć na ścianach klatki 
schodowej i skotwić prętami  Ø 16 w rozstawie co 25 cm, osadzonymi na kleju 
w skrajnym żeberku istniejącego stropu.
Elementy żelbetowe należy wykonać z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego 
stalą klasy A-III, zgodnie z załączonym rysunkiem zbrojeniowym.
Na  stropie  strychu  objętym  adaptacją  przewiduje  się  wykonanie  lekkiej 
konstrukcji  podłogi  na  legarach  drewnianych  oraz   zabudowania  ścian 
działowych o lekkiej konstrukcji.

4.4. Schody i klatki schodowe.
W ramach adaptacji istniejącego strychu na pomieszczenia przedszkolne oraz 
związanej z tym przebudowy klatki schodowej należy dokonać między innymi :
• zabudowy stopni wyrównawczych z poziomu górnego podestu (+3,69) 

na  poziom  projektowanych  pomieszczeń  przedszkolnych  (+4,53) – 
wykonanie  monolitycznej  belki  o  wymiarach  30x25 cm na koronie  muru 
wewnętrznej  ściany klatki  schodowej  w obrębie  projektowanego podestu 
(+4,53), belkę należy osadzić na kotwach wklejanych (chemicznych) Ø 16 
w  rozstawie  co  25  cm,  belka  będzie  zmonolityzowana  z  płytą  biegu 
schodowego  o  grubości  10  cm.  Belkę  i  stopnie  wyrównawcze  należy 
wykonać z betonu C20/25 (B25), zbrojonego prętami ze stali AIII zgodnie z 
załączonym rysunkiem zbrojeniowym (płyta zbrojona dołem Ø 10 co 15 cm, 
zbrojenie rozdzielcze Ø 8 co 20 cm)
Uwaga: wykonanie stopni wyrównawczych bez konieczności wzmacniania 
podestu  jest  możliwe  po  ustaleniu  faktycznej  nośności  przedmiotowego 
podestu,  w  trakcie  prowadzenia  remontu  należy  odkuć  otulinę  dolnego 
zbrojenia i ustalić czy jego parametry pozwalają na dociążenie przedmio-
towego podestu;
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• obniżenia posadzki  dolnego podestu z poziomu ±0,00 na poziom  - 
0,60  (poziom  projektowanego  wejścia  w  ścianie  zewnętrznej)  oraz 
zabudowy  stopni  wyrównawczych  z  poziomu  -  0,60  na  poziom 
posadzki  holu  ±0,00 –  lokalna  rozbiórka  istniejących  warstw 
posadzkowych w miejscu projektowanego wejścia, niezbędne przegłębienie 
podłoża oraz wykonanie projektowanych warstw posadzkowych w tym płyty 
posadzkowej monolitycznej o grubości 15 cm z betonu C20/25 zbrojonego 
stalą klasy A-III, dołem i górą  Ø 10 co 20 cm w obu kierunkach. Płytę tą 
należy skotwić z trzech stron kotwami wklejanymi Ø 16 w rozstawie co 20 
cm z żelbetowymi ściankami rusztu fundamentowego.

• projektowane stopnie wyrównawcze należy wykonać jako schody płytowe 
na gruncie (grubość płyty 15 cm) zmonolityzowane z płytą posadzkową,  z 
betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalą klasy A-III,  zgodnie z załączonym 
rysunkiem szalunkowym i zbrojeniowym.  

• istotne  jest  zachowanie  ciągłości  izolacji  przeciwwilgociowej  zarówno 
poziomej jak i pionowej.

• na  płycie  posadzkowej  pod  istniejącym  biegiem  schodowym  należy 
wymurować zu bloczków betonowych ściankę „zamykającą” z przekładką 
elastyczną  u  góry  zapobiegającą  oparciu  się  płyty  na  wymurowanej 
ściance.

• zabudowy zewnętrznych schodów wejściowych do przebudowywanej 
klatki  schodowej  od  strony  ........... –  Konstrukcję  dwóch  murków 
oporowych  zagłębienia  wykonać  jako ścianę żelbetową  grubości  25 cm, 
posadowioną  na  płycie  żelbetowej  grubości  25  cm,  stanowiącej 
jednocześnie  podłoże  pod  posadzkę  przegłębienia.  Płytę  skotwić  z 
istniejącą ścianą zewnętrzną budynku przy pomocy kotew chemicznych Ø 
16 w rozstawie co 20 cm.  Pod płytą należy dokonać wymiany gruntu na 
niewysadzinowy  (żwir,  pospółka  żwirowa)  na  głębokość  80  cm  poniżej 
górnej  krawędzi  płyty.  Stopnie  schodów  należy  wyprofilować  w  bloku 
żelbetowym spinającym obydwa murki.  Całość  konstrukcji  wykonać  jako 
monolityczną konstrukcję żelbetową z betonu  C20/25 (B25) W8, zbrojoną 
stalą AIII obustronnie prętami Ø12, Ø10 i Ø 8 co 20 cm.

4.5. Nadproża
W związku z planowaną adaptacją konieczne jest zabudowanie zewnętrznych 
drzwi  wejściowych  prawie  bezpośrednio  pod  oparciem  istniejącej  płyty 
spocznika.  Powiększenie  otworu  okiennego  do  rozmiarów  projektowanego 
otworu drzwiowego wymaga osadzenia elementów nadprożowych np. 4 profili 
walcowanych IPE120 ze stali S235J0. Na chwilę obecną nie można stwierdzić, 
czy płyta spocznika nie jest zakotwiona w żelbetowym wieńcu  obwodowym, 
który uniemożliwiałby wykonanie nadproża, ale biorąc pod uwagę rozpiętość 
ewentualnej belki nadprożowej l = 1,30 m, mógłby on przejąć jej funkcję.
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Projektowane nadproże należy osadzić przed wykuciem otworu.  W miejscach 
oparcia  stalowego  nadproża  należy  wprowadzić  w  pierwszej  kolejności 
poduszki betonowe z betonu min. B25, ze względu na jego niewielką długość, 
o  wysokości  15cm,  szerokości  muru  i długości  min.  30  cm.  Dalsze  roboty 
można  prowadzić  po  uzyskaniu  przez  wykonane  elementy  min.  70  % 
wytrzymałości.
Po wykonaniu poduszek należy wykuć po jednej stronie ściany, nad planowa-
nym  otworem  drzwiowym,  bruzdę  o  szerokości  ca.  20  cm  (wielokrotność 
warstw  cegły)  i  głębokości  12  cm  lub  20  cm  i  osadzić  w  bruździe  belkę 
nadprożową złożoną z dwóch skręconych ze sobą profili  IPE120 o długości 
180  cm.  Belkę  należy wyklinować  płaskimi  klinami  dębowymi  od  spodu na 
podporach, a następnie od góry, w odstępach co 20 cm w przęśle. Przestrzeń 
za  belką  i  pod  belką  w  rejonie  podpór  należy  starannie  wypełnić 
niskoskurczową masą podlewową do  konstrukcji  stalowych.  Przestrzeń  nad 
belką  wypełnić  zaprawą  pęczniejącą.  Od  frontu  belkę  wyszpałdować  cegłą 
pełną. Dolną stopkę dźwigara owinąć na szerokości  projektowanego otworu 
drzwiowego podwójną siatką Rabitza. Po uzyskaniu przez zaprawy zalewowe 
min.  70 % wytrzymałości  normowej  można przystąpić  do montażu belki  od 
drugiej strony ściany w sposób analogiczny, jak opisano powyżej.
Płyta spocznika musi być przed rozpoczęciem robót wystemplowana. 
Do przesklepienia projektowanych otworów okiennych w  ścianach frontowych 
projektowanych  mansard  należy  zastosować  nadproża  prefabrykowane  np. 
żelbetowe, typu L-19 zestawione na pełną szerokość muru, osadzone na głę-
bokość min. 25 cm, na warstwie świeżej zaprawy cementowej.

4.6. Zabudowa dźwigu platformowego
W ramach  modernizacji  obiektu szkolno-przedszkolnego w zakresie przebu-
dowy  segmentu  F,  H,  I  ze  względu  na  adaptację  poddasza  na  II  oddział 
przedszkolny  (etap  I)  przewiduje  się  zabudowę  dźwigu  platformowego  na 
poziomie  górnego  podestu  (+3,69)  umożliwiającego  przedostanie  się 
niepełnosprawnym  na  poziom projektowanych  pomieszczeń  przedszkolnych 
(+4,53).  Dźwig  będzie  zlokalizowany  obok  stopni  wyrównaczych.  Istniejąca 
żelbetowa płyta podestu oraz projektowana belka żelbetowa na koronie muru 
umożliwiają montaż / stabilizację w/w urządzenia.
Uwaga:  montaż  urządzenia  bez  konieczności  wzmacniania  podestu  jest 
możliwe po ustaleniu faktycznej nośności przedmiotowego podestu, w trakcie 
prowadzenia remontu należy odkuć otulinę dolnego zbrojenia i ustalić czy jego 
parametry pozwalają na dociążenie przedmiotowego podestu.

4.7. Więźba dachowa
Planowane wykorzystanie poddasza na cele użytkowe wymaga kilku drobnych 
zmian w konstrukcji więźby dachowej ze względu na konieczność zabudowania 
większych  okien  mansardowych  (2  sztuki),  okien  połaciowych  (8  sztuk), 
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montaż sufitów podwieszonych, zmianę konstrukcji ścianek bocznych mansard 
(4 mansardy) ze względu na konieczność docieplenia, zmianę kąta nachylenia 
połaci  dachu  mansard,  podwieszenie  pomostu  technicznego,  uzyskanie 
wymaganej  wysokości  pomieszczeń  użytkowych  oraz  lokalną  przebudowę 
przekrycia klatki.
Powyższe zmiany wymagają zabudowy brakujących oraz dodatkowych klesz-
czy i płatwi, przesunięcia kolidujących słupków, wymiany krokwi i zabudowania 
dodatkowych, w tym nowej krokwi koszowej.
Wymieniane i dodatkowe elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna 
klasy min. C27 (K27).
Istniejące  krokwie  o  przekroju  10x20  cm,  z  drewna  klasy  K21  przy 
maksymalnym rozstawie 1,00 m nie wymagają wzmocnienia.
Przeprowadzenie projektowanych zmian wymaga rozbiórki  pokrycia z blachy 
płaskiej  ocynkowanej  (przewidziane  do  wymiany)  i  deskowania  oraz  części 
konstrukcji więźby dachowej.

W związku z tym konieczne jest podstemplowanie/zabezpieczenie  elementów 
nieobjętych rozbiórką.

Dopuszczone  jest  łączenie  elementów  na  styk,  zbijanie  gwoździami  lub 
blachami ciesielskimi.

Łączenie  nowego  elementu  z  istniejącym  należy  wykonać  przy  pomocy 
obustronnych  nakładek  z  drewna  konstrukcyjnego  klasy  wytrzymałościowej 
min. C-27, o sumarycznym przekroju poprzecznym nie mniejszym jak przekrój 
łączonych elementów i  śrub M16 2 x 3 szt z pierścieniami GEKA pomiędzy 
elementem a nakładką. Długość nakładki musi wynosić min. 1,20 m

Nowe  elementy  po  obróbce,  a  przed  zabudowaniem,  należy  impregnować 
zanurzeniowo w preparacie grzybobójczym, a następnie w roztworze Fobosu 
M-4 do uzyskania II. stopnia niepalności – trudno zapalne - NRO. Element nie 
powinien w kąpieli przebywać krócej niż 1 godzinę. Temperatura otoczenia w 
trakcie  impregnacji  nie  powinna  być  niższa  jak  15  OC.  Dopuszcza  się 
alternatywnie  zastosowanie  impregnacji  metodą  natryskową  (min.  3-krotny 
oprysk).  Wilgotność  drewna  przeznaczonego  do  zabudowy  nie  może 
przekroczyć 18 %. Po zakończeniu prac remontowych całą konstrukcję więźby 
należy 3-krotnie zaimpregnować metodą natryskową, roztworem Fobosu M-4.

4.8. Jastrychy
Minimalna  grubość  jastrychu  wynosi  5  cm.  Pod  wykładziny  podłogowe  nie 
wolno wykonywać gładzi ani wylewek cementowych. Dopuszcza się wykonanie 
w uzasadnionych przypadkach cienkowarstwowych wylewek samopoziomują-
cych na podkładzie betonowym o minimalnej nośności odpowiadającej klasie 
betonu C20/25.  Podłoży o mniejszej  nośności  należy usunąć lub wzmocnić 
głęboko penetrującymi żywicami poliuretanowymi.
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Jastrychy należy wykonać z betonu klasy B-30 (C25/30), wskaźnik w/c < 0,5.
Z uwagi na skurcz, ilość cementu ≤ 350 kg/m3  , zawartość alkaliów < 0,5 % 
(celem uniknięcia  niebezpiecznej  dla  posadzki  reakcji  reaktywnych  kruszyw 
bogatych w krzemionkę lub węglanowych, z alkaliami zawartymi w cemencie).
Cement  CEM  I,  CEM  III/A  (bez  dodatku  popiołów  lotnych).  Łączna  ilość 
cementu + kruszywa frakcji ≤ 0,25 mm do 450 kg/m3.
Kruszywo : uziarnienie ≤ 16 mm, zawartość frakcji ≤ 0,25 mm ≥ 4%.
Punkt piaskowy ok. 35%, konsystencja S3, opad stożka Abrahmsa 14 - 16 cm.
Niedopuszczalne  jest  dolewanie  wody  do  mieszanki  betonowej  celem 
zwiększenia  jej  urabialności.  Powoduje  to  znaczny  spadek  wytrzymałości 
betonu oraz  wyraźny  wzrost  skurczu  chemiczno-fizycznego,  wskutek  czego 
powstają  niekontrolowane  rysy  i  spękania.  Celem zwiększenia  urabialności 
należy stosować plastyfikator, zwracając uwagę, że jego przedozowanie może 
spowodować znaczne opóźnienie wiązania.
W  celu  ograniczenia  skurczu  dopuszcza  się  zastosowanie  dodatków 
ekspansywnych (n.p. glinowych).
Zbrojenie - siatka jastrychowa zgrzewana ze stali BSt500S pręty średnicy 3-4,5 
mm, rozstaw (wielkość oczka) max. 15/15 cm.

4.9. Naprawa konstrukcji murowych
W przypadku stwierdzenia w trakcie remontu zarysowań nośnych elementów 
konstrukcji murowych należy bezwzględnie takie miejsca wskazać inspektorowi 
nadzoru i dokonać ich naprawy w/g poniższego schematu.
Opisaną poniżej  technologię  należy stosować jedynie  do zarysowań murów 
nośnych  na  wskroś,  wskazujących  na  zmianę  charakteru  pracy  statycznej 
rozpatrywanej konstrukcji murowej w obszarze zarysowania.

• W obrębie rys należy usunąć istniejący tynk na szerokości ok. 25 do 30 cm 
z  każdej  strony,  a  następnie  skontrolować  pod  względem  nośności 
zabudowany materiał ceglany. Zmurszałe czy też zwietrzałe cegły należy 
bezwzględnie  usunąć.  Luźne  cegły  na  obrzeżu  rysy  należy  osadzić  na 
świeżej zaprawie cementowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi, lub 
zaklinować przy użyciu klinów dębowych. Następnie należy przeprowadzić 
czyszczenie  mechaniczne  oraz  płukanie  silnym  strumieniem  wody  bez 
dodatków  środków  myjących  i  wydmuchanie  pozostałej  w  rysie  wody 
sprężonym powietrzem.  Tak  przygotowaną  rysę  można poddać  klejeniu 
dwukomponentową żywicą epoksydową.

• Należy nawiercić widoczne rysy do wprowadzenia końcówki injekcyjnej, a 
następnie wprowadzić pod ciśnieniem injekt z dwukomponentowych klejów 
na  bazie  żywic  epoksydowych.  Ciśnienie  robocze  jest  zależne  od 
szerokości rozwarcia rysy, jej głębokości, oraz lepkości injektu i musi być 
dobrane  każdorazowo  indywidualnie  Szczegółowe  dane  techniczne 
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zostaną  ustalone  bezpośrednio  z  wykonawcą  robót  w  zależności  od 
rodzaju materiału i przyjętej technologii.

• Reperowane  powierzchnie  muru,  po  dokonaniu  naprawy,  należy 
zabezpieczyć jednowarstwowym tynkiem cem.-wapiennym.

• W przypadku rys przebiegających przez,  lub przy kanałach kominowych 
oraz w miejscach trudnodostępnych z obu stron równocześnie, wskazane 
jest odstąpienie od przewidywanej powyżej metody naprawy, polegającej 
na wypełnieniu  metodą injekcji.  Brak  możliwości  kontrolowania  wypływu 
injektu  od  wewnętrznej  strony  uniemożliwia  racjonalne  stosowanie  tej 
metody.  Jako  rozwiązanie  alternatywne  należy  przyjąć  następujący  tok 
postępowania w celu naprawienia uszkodzonego miejsca :
• Wzdłuż zarysowania usunąć ostrożnie tynk na szerokości 20-25 cm.
• Usunąć  w  tym  obszarze  uszkodzony  mechanicznie  lub  zmurszały 

materiał ceglany.
• Oczyścić  fugi  na  głębokości  2-6  cm  z  pokruszonej  lub  zmurszałej 

zaprawy.
• Silnym strumieniem wody wypłukać wszystkie resztki luźnego materiału 

oraz zanieczyszczenia.
• Rozeprzeć rysę oraz obluzowane cegły przy użyciu klinów dębowych.
• Posmarować  wszystkie  dostępne  płaszczyzny  środkiem  gruntującym 

zwiększającym przyczepność świeżej zaprawy.
• Przygotować zaprawę cementową modyfikowaną  polimerem.
• W miejscach dużych ubytków osadzić na w/w zaprawie nowy materiał 

ceglany.
• Zarzucić tą samą zaprawą obszar zarysowania oraz przyległe fugi.
• Przy użyciu pręta do fugowania lub twardego pędzla wgnieść zaprawę 

głęboko w fugi.
• Powtórzyć  operację  zarzucania  zaprawą  do  momentu  całkowitego 

wypełnienia szczelin i fug.
• Po związaniu zaprawy usunąć kliny i uzupełnić ubytki.
• Fugi znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie betonowych poduszek 

(pod nimi) należy zazbroić prętmi ze stali nierdzewnej średnicy 4,5 mm.
Do wykonania w/w naprawy proponuje się użycie następujących materiałów lub 
ich odpowiedników jakościowych :

• zaprawę  do  wypełnień  przygotować  jako  mieszankę na  bazie  cementu, 
piasku  kwarcowego  i  polimeru  „Compakta  Baudispersion”  lub  równo-
wartego.

• Przygotowanie zaprawy i środka gruntującego należy prowadzić ściśle w/g 
zaleceń zawartych w instrukcji stosowania wybranego materiału.
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• W przypadku powierzchniowych zarysowań konstrukcji murowej spowodo-
wanych  lokalnymi  ubytkami  lub  niedostateczną  wytrzymałością  spoiny 
należy miejsce  naprawy przygotować  w sposób  opisany na  wstępie  tej 
pozycji,  natomiast naprawę przeprowadzić przy użyciu zapraw klejowych 
lub naprawczych.  Usunięcie zwietrzałego materiału spoiny na głębokość 
min. 5 cm.

• Stosowanie klejów lub zapraw klejowych należy każdorazowo poprzedzić 
starannym przygotowaniem powierzchni  klejonych poprzez otwarcie rysy 
na  szerokość  umożliwiającą  wprowadzenie  kleju,  oraz  czyszczenie 
mechaniczne i gruntowanie klejonych powierzchni w/g zaleceń producenta 
środka naprawczego.

Mikołów, dnia 26.11.2012

opracował :
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  wymagania  dotyczące  realizacji  robót 
żelbetowych  związanych  z  adaptacją  istniejącego  budynku  dydaktyczno-
administracyjnego  Zespołu  Szkół  nr  2  im.  Władysława  Orkana,  przy  ul. 
Portowej 21, w Szczecinie-Dąbiu na potrzeby Przedszkola Publicznego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót stanowiących zakres przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót 
budowlano-remontowych i obejmują :

• roboty szalunkowe, zbrojarskie i betoniarskie;

• roboty montażu elementów konstrukcji stalowych;

• roboty ciesielskie remontu konstrukcji więźby;

• roboty murarskie.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymogi dotyczące prowadzenia robót określono w ST CPV 45262311 
i CPV 45262350 - betonowanie bez zbrojenia, CPV 45262310 - betonowanie 
ze zbrojeniem, przygotowanie  i montaż zbrojenia,  oraz CPV 45442200-9 – 
konstrukcje stalowe, zabezpieczenia antykorozyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji i pro-
jektu, oraz poleceniami Inspektora nadzoru i Inwestora.

Wykonawca  przyjmuje  do  kalkulacji  i  wykonania  roboty  kompletne,  nawet 
jeżeli  poszczególne  czynności  lub  roboty  nie  są  opisane  czy  wymienione 
w dokumentacji projektowej, i specyfikacji, a wynikają z technologii prowadze-
nia robót lub wiedzy technicznej jaką Wykonawca jest zobowiązany posiadać 
przystępując do robót.

Wymagania wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych, jak technologii 
wykonania  w  celu  uzyskania  żądanych  efektów  konstrukcyjnych,  architek-
tonicznych  i  użytkowych  zostały  przedstawione w zamieszczonym powyżej 
opisie technicznym w rozdziale dot. założeń projektowych i technologicznych.
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2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

Właściwości  fizyko-machaniczne przewidywanych do zastosowania materia-
łów  podano  w  ST  CPV  45262311  i  CPV  45262350  -  betonowanie  bez 
zbrojenia,  CPV  45262310  - betonowanie  ze  zbrojeniem,  przygotowanie 
i montaż  zbrojenia,  oraz  CPV  45442200-9  –  konstrukcje  stalowe, 
zabezpieczenia antykorozyjne.

W przypadku materiałów, dla których wymagane są dokumenty odniesienia, 
każda  ich  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  nie  będą  zabudo-
wane i zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inwestora lub jego przedstawiciela.

Każdy rodzaj robót,  w którym znajdują się niezbadane i  niezaakceptowane 
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały  swoją  jakość i  właściwość  do robót  i  były  dostępne do kontroli 
przez Inwestora.

Miejsca czasowego składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem i przedstawionych w 
projekcie organizacji placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacja  przewidują  możliwość 
zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót, Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora przed zamówie-
niem  materiału  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inwestora.
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2.5. Rodzaje materiałów
2.5.1. Stal zbrojeniowa

2.5.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej (do wykonania poduszek pod belki nadprożowe, 
zbrojenia jastrychu i wykonania kotew)

Do  zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  prętami  wiotkimi  w  obiektach 
budowlanych objętych zakresem projektu stosuje sie stal klas i gatunków wg 
dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 : AIII gatunku 34GS.

Dopuszcza  się  alternatywnie  zastosowanie  stali  AIIIN,  gatunku  RB500 
W/BSt500S-O.T.B.

Dla elementów kotwiących i montażowych dopuszcza się stosowanie stali klas 
i gatunków : klasy AII S355 .

2.5.1.2. Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w 
atest, w którym mają być podane :

• nazwa wytwórcy,
• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
• numer wytopu lub numer partii,
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według 

analizy wytopowej,
• masa partii,
• rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub 
kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące 
informacje :

• znak wytwórcy,
• średnica nominalna,
• znak stali,
• numer wytopu lub numer partii,
• znak obróbki cieplnej.
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2.5.2. Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, 
tzw. wiązałkowego o średnicy min. 1,2 mm.

2.5.3. Podkładki dystansowe

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

2.5.4. Beton - składniki

2.5.4.1. Cement – wymagania i badania

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w 
normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy :

• dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,
• dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA,

2.5.4.2. Kruszywo

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

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5 %, a 
nadziarna 10 %.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż :

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
• 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej 

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe 
lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
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2.5.5. Beton - mieszanka (do wykonania poduszek)

Beton do konstrukcji  obiektów kubaturowych i  inżynieryjnych musi  spełniać 
następujące wymagania :

• nasiąkliwość – do 5 %; badanie wg normy PN-B-06250,
• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5 %, spadek wytrzymałości 

na  ściskanie  nie  większy  niz  20  %  po  150  cyklach  zamrażania  i 
odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

• wodoszczelność – większą od 0,8 MPa (W8),
• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.5.6. Stal konstrukcyjna (na belki nadprożowe)

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodnie z 
PN-EN  45014  i  PN-EN  10204  lub  wyniki  badań  laboratoryjnych 
potwierdzające wymaganą jakość.

Materiały i  wyroby dodatkowe w procesach technologicznych,  powinny być 
dobierane odpowiednio do wymagań projektowych.

Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami 
technicznymi  w  sposób  umożliwiający  łatwą  i  jednoznaczną  identyfikację 
każdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie mogą być stosowane na elementy 
konstrukcji nośnej.

Jakość  wyrobów  hutniczych  powinna  być  potwierdzona  następującymi 
dokumentami kontroli wg PN-EN 10204 :

• zaświadczeniem o jakości 2.1 - gdy wymagane właściwości są w normie 
gwarantowane  dla  zamawianego  gatunku  stali  i  nie  zachodzi  potrzeba 
określenia wlaściwości rzeczywistych,

• atestem 2.2  -  gdy w projekcie lub w kontrakcie  wymaga się określenia 
rzeczywistych cech stali według wytopów na podstawie próby rozciągania, 
podstawowych oznaczeń składu chemicznego oraz próby udarności  dla 
stali grupy jakościowej wyższej niż JR,

• atestem specjalnym 2.3 lub świadectwem odbioru 3.1.B - gdy w projekcie 
określono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 (U) odnoszące się do 
analizy wytopowej lub badań wyrobów w partii dostawy.

2.5.7. Drewno konstrukcyjne

Do wykonania remontu przewiduje się zastosowanie drewna konstrukcyjnego, 
heblowanego (struganego),  sosnowego klasy wytrzymałościowej  min.  C-27. 
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Na elementy  konstrukcji  ramownic  i  kratownic  zalecane jest  zastosowanie 
drewna w klasie C-30.

Drewno konstrukcyjne nie może mieć określonych przez polskie normy wad, 
takich jak :

• murszu (zgnilizny drewna);
• sinizny (nalotu spowodowanego rozwojem grzybów);
• wypadających (tzw. czarnych) sęków lub pęknięć.
Ponadto  nie  dopuszcza  się  stosowania  drewna  z  wiatrołomów  czy  tzw. 
posuszu.

Wilgotność drewna przeznaczonego do zabudowy nie może przekroczyć 18 
%. Zalecane jest aby wilgotność wahała się w granicach 15-16 %.

Deklaracja zgodności ma zawierać następujące informacje :

• dane producenta;
• nazwę wyrobu;
• klasyfikację wyrobu według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
• klasę wytrzymałościową wg PN;
• przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu;
• dokumenty odniesienia (numer atestu, certyfikatu lub deklaracji zgodności) 

na środki zastosowane do produkcji, np. na impregnaty;
• partia wyrobu objęta deklaracją (np. numer faktury).

2.5.8. Impregnaty

Stosownie do zaleceń orzeczenia mykologicznego należy zastosować nastę-
pujące preparaty :

• podłoga poddasza i ślepa podłoga – dwukrotne smarowanie preparatem 
Boramon 170 w odstępach 2-3 godzin, min. 0,03 l/m2;

• odwrocie podsufitki – preparat Antox E – min. 0,3 kg/m2;
• elementy  konstrukcji  więźby  dachowej  –  dwukrotne  smarowanie 

preparatem Soltox R12, min. 0,05 kg/m2.
Ponadto należy zastosować :
• elementy konstrukcji więźby – min. 3-krotny oprysk roztworem Fobosu M-4 

do uzyskania II. stopnia niepalności – trudno zapalne - NRO.
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2.5.9. Blacha

Do wykonania opierzeń blaszanych, rynien i rur spustowych przyjęto blachę 
cynkowo-tytanową  grubości  0,7  mm.  Blacha  musi  posiadać  następujące 
właściwości fizyko-mechaniczne :

• ciężar właściwy : 7,2 g/cm2;
• rozszerzalność termiczna : max. 0,022 mm/mOC;
• moduł sprężystości : min. 80 kN/mm2;
• wytrzymałość na rozciąganie Rm : min. 150 N/mm2;

• musi wytrzymać jednorazowe przegięcie o 180O promieniem 0 mm w tem-
peraturze 20OC bez widocznych rys lub pęknięć.

Do wykonania  pasów usztywniających  dopuszcza się  zastosowanie  blachy 
ocynkowanej elektrolitycznie.

Rynhaki należy wykonać ze stali cynkowanej ogniowo.

2.6. Wytwarzanie konstrukcji stalowych
Przy wytwarzaniu i montażu konstrukcji należy uwzględniać ich klasę (1, 2 lub 
3), która jest określona na rysunkach konstrukcyjnych.

Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części, w każdej fazie procesu 
wytwarzania, powinny być jednoznacznie określone przez odpowiedni system 
identyfikacji.  Każda  część  składowa  powinna  być  oznakowana  trwałym 
znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia.

Wybijane  numery  lub  wytłoczone  znaki  53.  dozwolone  jako  oznakowanie 
pojedyńczych  części  lub  pakietów  podobnych  części  w  miejscach 
dostosowanych  do  procesu  technologicznego.  Projekt  może  wykluczać 
stosowanie takiego znakowania lub określać strefy, w których nie dopuszcza 
się  znakowania  części  twardym stemplem i  stanowić,  czy w tych  strefach 
można  użyć  stempli  miękkich  (powierzchniowych).  Nie  dopuszcza  się 
znakowania przy pomocy przecinaka.

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

Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych 
nierówności  (naderwań,  gratu,  zadziorów,  żużla,  nacieków  i  rozprysków 
metalu). Tolerancje powierzchni ciętych termicznie podano w 9.3.1 normy PN-
B-06200.

Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych 
powinny być zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju 
nie powinien przekraczać 3 %.
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Prostowanie  i  kształtowanie  elementów przez  miejscowe  nagrzewanie  jest 
dopuszczalne  pod  warunkiem  stosowania  procedury,  która  powinna 
zawierać : maksymalną, temperaturę dla danego gatunku stali, dopuszczalną. 
szybkość  chłodzenia.  metodę  podgrzewania,  sposób  pomiaru  temperatury 
(np.  termokredki),  wyniki  badań  mechanicznych  materiałów,  listę  osób 
dopuszczonych  do  prac  przy  kształtowaniu,  kontrolowaniu  maksymalnej 
temperatury nagrzania i warunków chłodzenia.

Otwory  mogą  być  wykonywane  przez  wykrawanie  bez  rozwiercania,  z 
wyjątkiem tych stref elementów, w których projekt nie dopuszcza utwardzenia 
materiału.

Przed  złożeniem  części,  z  otworów  powinny  być  usunięte  zadziory  z 
wyjątkiem otworów wierconych w jednej operacji poprzez pakiet części, które 
mogą, nie być z innych względow rozdzielane po wykonaniu otworów.

Wycięcia  o  kącie  wklęsłym  oraz  karby  powinny  zostać  wyokrąglone 
promieniem  r  > 5  mm.  Jeśli  wycięcia  są wykonane  przez  wykrawanie  w 
blachach o grubości większej niż 16 mm, to odkształcony plastycznie materiał 
powinien być usunięty przez szlifowanie.

Zabezpieczenie  antykorozyjne  wszystkich  elementów  poprzez  cynkowanie 
ogniowe.  Ewentualne  powłoki  lakiernicze  nawierzchniowe,  dekoracyjne 
zgodne z wymogami części architektonicznej.

3. Sprzęt
Ogólne wymogi  dotyczące sprzętu  określono w ST  CPV 45262311 i  CPV 
45262350 -  betonowanie  bez  zbrojenia,  CPV 45262310 - betonowanie  ze 
zbrojeniem,  przygotowanie  i montaż  zbrojenia,  oraz  CPV  45442200-9  – 
konstrukcje stalowe, zabezpieczenia antykorozyjne.

Ogólne wymogi dotyczące rusztowań są zdefiniowane w ST CPV 45262100-2 
p.t.  Rusztowania.  W ramach niniejszego projektu nie  stawia się wymogów 
odbiegających od zawartych w cyt. ST.

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami 
o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości  6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność działa-
nia wibratorów. W trakcie betonowania na budowie musi znajdować się min. 
jeden rezerwowy, sprawny wibrator z buławą pozwalający na kontynuowanie 
betonowania w razie awarii jednego z wibratorów używanych w trakcie robót.
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4. Transport
Środki i  urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. Na 
czas  transportu  materiały  należy  zabezpieczyć  przed  przemieszczeniem 
w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

5. Wykonanie robót
5.1. Organizacja robót

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i  przedstawi  do akceptacji 
Inwestora  harmonogram  robót,  zawierający  między  innymi  uzgodnione 
z Inwestorem  etapy  pozwalające  na  skoordynowane  prowadzenie  robót 
branżowych.

Wykonawca, min.  na 2 tygodnie przed przystąpieniem do robót przedstawi 
Inwestorowi  projekt  organizacji  placu  budowy,  uwzględniający  wszystkie 
urządzenia  niezbędne  do  prawidłowego  przebiegu  procesu  budowlanego, 
wraz  ze  schematem  prowizorycznych  dróg  dojazdowych  i  uzgodni  ich 
lokalizację z Inwestorem.

Polecenia Inwestora, lub jego przedstawiciela dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane  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.

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót żelbetowych
5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia

powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki 
stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.2.2. Odgięcia prętów, haki

W  przeciwieństwie  do  ogólnej  ST  nie  dopuszcza  się  spawania  prętów 
zbrojeniowych.  Niedopuszczalne  jest  również  podgrzewanie  prętów  do 
wyginania figur czy haków. Wyginanie prętów na budowie należy wykonywać 
przy użyciu sprzętu gwrantującego zachowanie normowych promieni gięcia.

Wewnętrzna  średnica  odgięcia  strzemion  i  prętów  montażowych  powinna 
spełniać warunki  podane dla haków.  Przy odbiorze haków i  odgięć prętów 
należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnetrzną stronę. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia lub rysy powstałe podczas wyginania.
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5.2.3. Montaż zbrojenia

Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była 
wystawiona na działanie słonej wody.

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiazałkowym. W przeciwieństwie 
do ogólnej ST nie dopuszcza się zgrzewania prętów na budowie. Dopusza się 
do stosowania maty zbrojeniowe zgrzewane fabrycznie.

W przeciwieństwie do ogólnej ST, do łączenia prętów o średnicy do 12 mm 
należy  użyć  drutu  wiązałkowego,  wyżarzonego  o  średnicy  1,2  mm,  przy 
średnicach większych dopuszcza się stosowanie drutu o średnicy 1,4 mm.

5.2.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu

Betonowanie konstrukcji  należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż + 50 C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyska-
nie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywa-
nych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 
–  50 C,  jednak  wymaga  to  zgody  Inspektora  nadzoru  oraz  zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej + 200 C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 
byc wyższa niż + 350 C.

Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego 
deszczu,  należy  zabezpieczyć  miejsce  robót  za  pomocą  grubej  folii 
budowlanej.

5.2.5. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu cienką folią budowlaną zapobiegającą odparowaniu wody z betonu.

Dopuszcza się również stosowanie środków chemicznych przeznaczonych do 
ochrony  świeżego  betonu  przed  utratą  wilgotności,  nanoszonych  metodą 
oprysku.
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W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed 
uderzeniami  i  drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania  przez  niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

5.2.6. Deskowania

Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju 
nośnego,  podpór)  należy  wykonać  według  projektu  technologicznego 
deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń  statyczno-wytrzymałoś-
ciowych.

Projekt  opracuje  Wykonawca  w  ramach  ceny  kontraktowej  i  uzgadnia  z 
Projektantem.

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem 
świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz 
powinna uwzględniać :

• szybkość betonowania,
• sposób zagęszczania,
• obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki :

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
• zapewniać odpowiednią szczelność,
• wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosfe-

rycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach, 
jedynie za zgodą Inspektora nadzoru, na część deskowań można użyć desek 
z drzew iglastych III klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.

Wymagania odnośnie betonu architektonicznego zawarto w części opisowej 
do projektu, w rozdziale dotyczącym założeń technologicznych.

5.3. Montaż konstrukcji stalowej
Części składowe powinny być tak składane, by przy scaleniu elementu nie 
powstały  uszkodzenia  lub odchyłki  przekraczające dopuszczalne tolerancje 
wykonania.

Naprowadzanie otworów (sworzniami  lub kołkami) nie powinno powodować 
ich owalizacji większej niż 0,5 mm. Jeśli otwory nie mogą, być naprowadzone 
bez  nadmiernej  ich  deformacji,  to  części  należy  odrzucić,  chyba  że 
dopuszczalne jest odpowiednie rozwiercenie otworów.
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Odchyłki wymiarów elementów konstrukcyjnych po scaleniu z części (blach, 
kształtowników) powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-
B-06200.

Odchyłki  długości,  prostoliniowości,  wstępnego  wygięcia  i  płaskości  od 
wymiarów  nominalnych  elementów  nie  powinny  przekraczać  wartości 
podanych w tablicy 5 normy PN-B-06200.

Odchyłki  wymiarów  i  położenia  otworów  do  łączników  niepasowanych, 
wymiarów wycięć i prostokątności ciętych krawędzi nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 7 normy PN-B-06200.

Niezamierzony mimośród słupa w styku  lub na płycie  podstawy lub płycie 
głowicowej  nie powinien przekraczać wartości  podanych w tablicy 8 normy 
PN-B-06200.

Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie 
elementów  należy  wykonywać  w  sposób  zabezpieczający  je  przed 
uszkodzeniami.  Łączniki  i  elementy  złączne  powinny  być  odpowiednio 
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych zgodnie z 
PN-82/M-82054.20.

Roboty  należy  tak  wykonywać,  aby  żadna  część  konstrukcji  nie  została 
podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 
dopasowaniu  styków  i  wyregulowaniu  całej  konstrukcji  lub  jej  niezależnej 
części.

Wszystkie połączenia śrubowe należy sprawdzić pod względem jakości i ilości 
zastosowanych  łączników.  Wszystkie  śruby  oraz  nakrętki  muszą  mieć 
wyraźny znak cechowania umożliwiający ich identyfikację. Zarówno pod łbem, 
jak i pod nakrętką śruby, musi znajdować się podkładka.

5.4. Remont więźby dachowej.

5.4.1. Więźba

W  trakcie  prowadzenia  robót  nie  wolno  na  poddaszu  składować  żadnych 
materiałów ani elementów budowlanych. Dodatkowe obciążenie stropu mogło-
by spowodować niedopuszczalne uszkodzenia tynku na podsufitce.

Nie wolno również demontować w segmencie całej powierzchni podłogi i śle-
pej  podłogi  równocześnie.  Zdecydowane  odciążenie  stropu  może  wywołać 
skutki porównywalne z jego dociążeniem.

Roboty remontowe podłogi poddasza można rozpocząć po całkowitym zakoń-
czeniu remontu więźby dachowej i pokrycia wraz z opierzeniami.

     Strona -29/38-
Numer  statystyczny   REGON  276251461



43-190 MIKOLÓW UL. KROKUSÓW 12 Tel. +48/32/2262026  Fax +48/32/2261869
L E C H P R O J E K T

Usuwanie jednego elementu nie może pociągać za sobą nieprzewidzianego 
spadania czy zawalania się innych elementów. Podczas wiatru o szybkości 
większej jak 10 m/s należy przerwać prowadzenie robót.

Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych lub montażowych więźby w czasie 
opadów atmosferycznych, ze względu na niebezpieczeństwo zalania stropu.

Elementy więźby po wykonaniu impregnacji nie mogą być narażone na opady 
atmosferyczne, ponieważ impregnat wypłukuje się z drewna pod działaniem 
wody.

Demontować  wolno  tylko  pojedyńcze  elementy  ślusarki.  Na  czas  naprawy 
właściwego  elementu  należy  przygotować  i  zamontować  prowizoryczne 
mocowanie elementów.

5.4.2. Obróbki blacharskie

Obróbki  blacharskie  można  wykonywać  przy  temperaturze  otoczenia  nie 
niższej niż +5°C.

Nie dopuszcza się montażu bezpośredniego elementów blacharki przez przy-
kręcanie lub gwoździowanie perforujące powierzchnię opierzenia.Wykonawca 
powinien przewidzieć zaplecze socjalno-magazynowe dla swojej 

5.5. Zaplecze dla wykonawcy
Wykonawca powinien przewidzieć zaplecze socjalno-magazynowe dla swojej 
załogi. Zaleca się, by zaplecze znajdowało się w kontenerach ustawionych na 
skraju placu budowy. Miejsce ustawienia należy ująć w projekcie organizacji 
placu budowy.
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6. Informacje dotycz. przewidywanych zagrożeń wystę-
pujących podczas realizacji robót

Z uwagi na konieczność prowadzenia robót na rusztowaniach lub pomostach, 
które uważane jest za niebezpieczne należy bezwzględnie stosować się do 
wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  przy  ich  projektowaniu,  produkcji, 
wznoszeniu i eksploatacji oraz do wymogów pracy na wysokości.

W zakresie rusztowań budowlanych ramowych istnieje obowiązek przestrze-
gania wymogów zawartych w normie :

• PN-M-47900-3   Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania 
ramowe.

• Ogólne wymagania, badania dotyczące projektowania, produkcji i montażu 
oraz  wytyczne  dotyczące eksploatacji  rusztowań  metalowych  roboczych 
ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 wg PN-M-
47900-1;  1996,  która  zastąpiła  normę  PN-78/M-47900/02  i  w  której 
ujednolicono wymagania  dotyczące siatki  konstrukcyjnej  z wymaganiami 
międzynarodowymi,  ograniczono  wysokość  rusztowań  ramowych, 
określono wymagania dotyczące dokumentacji towarzyszącej.

Zgodnie z postanowieniami tych przepisów rusztowania powinny m. in. :

• posiadać  odpowiednio  wytrzymałe  pomosty  o  powierzchni  roboczej 
wystarczającej dla zatrudnionych oraz do  składowania materiałów,

• posiadać  konstrukcję  dostosowaną  do  przenoszenia  działających 
obciążeń,

• zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stano-
wisk pracy,

• stwarzać możliwość wykonania pracy w pozycji nie powodującej nadmier-
nego wysiłku. Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami 
norm,  rusztowania  nietypowe  -  zgodnie  z  projektem  i  dokumentacją 
techniczną.  Rusztowania  inwentaryzowane  powinny  być  zaopatrzone  w 
atest wytwórni,  a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być 
prowadzone  zgodnie  z  instrukcjami  producentów.  Montaż  i  demontaż 
rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu  i  eksploatacji  rusztowań,  pod  kierunkiem upoważnionej  osoby 
zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową danego typu rusztowania.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań :

• o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,
• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc 

od skrajnych przewodów są mniejsze niż :
• 2 m dla linii NN,
• 5 m dla linii WN do 15 kV
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• 10 m dla linii WN do 30 kV
Na  rusztowaniu  powinna  być  wywieszona  tablica  informująca  o 
dopuszczalnym obciążeniu pomostów.

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez 
nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu 
przejazdów  i  przejść  powinny  mieć  daszki  ochronne  na  wysokości  nie 
mniejszej  niż  2,4  m  od  terenu  i  ze  spadkiem  45°  w  kierunku  źródła 
zagrożenia.  Pokrycie  daszków  powinno  być  szczelne  i  dostatecznie 
wytrzymałe  na  przebicie  przez  spadające  przedmioty.  Ustawienie  i 
eksploatacja  rusztowania  może  być  prowadzona  jedynie  zgodnie  z  jego 
instrukcją.

Prace  na  wysokości  prowadzić  na  zabezpieczonych  przed  upadkiem  i 
obarierowanych  stanowiskach,  pracownicy  muszą   być  indywidualnie 
zabezpieczeni  przed  upadkiem  z  wysokości.  Podczas  relizacji  prac  na 
wysokości należy wygrodzić strefy ochronne.

Z uwagi na występowanie ponadprzeciętnych zagrożeń  pracowników (prace 
na  rusztowaniach,  na  wysokości)  realizacja  robót  prowadzona  będzie  w 
oparciu  o  ponadstandardowe  zabezpieczenie  pracowników  (zgodnie  z 
wymogami wynikającymi z w/w rozporządzeń i przepisów oraz norm).

Sprzęt  użytkowany  na  budowie  powinien  odpowiadać  ogólnie  przyjętym 
wymaganiom co do jakości  i wytrzymałości.  Sprzęt powinien mieć ustalone 
parametry  techniczne  i  być  stosowany  zgodnie  z  przeznaczeniem  i 
zaleceniami  producenta.  Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim 
zbadaniu  ich  stanu  technicznego.  Maszyny  należy  zabezpieczyć  przed 
możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

Sprzęt musi posiadać wszystkie przewidziane prawem dokumenty takie jak: 
atesty,  świadectwa,  dopuszczenia itd.,  a osoby na nim pracujące posiadać 
aktualne  wymagane  kwalifikacje.  Sprzęt  należy  wykorzystywać  zgodnie 
z przeznaczeniem i zasadami BHP.

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane 
przez  osoby  przeszkolone,  a  jak  tego  wymagają  przepisy,  posiadające 
uprawnienia.  Urządzenia,  których  ruch  stwarza  zagrożenie  dla  zdrowia 
ludzkiego,  mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób 
znajdujących  się  w ich  bezpośrednim sąsiedztwie.  Prace  montażowe  przy 
wykorzystaniu  sprzętu  mechanicznego  muszą  spełniać  wymagania  bhp 
i p.poż.
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7. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WTWiORBM.

7.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych 
materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca.

7.2. Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w 
trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych 
o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż :

• 1 próbka na 10 m3 betonu,
• 3 próbki na dobę,
• 6 próbek na partię betonu.

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 
28 dniach dojrzewania, Inspektor nadzoru zawiadomi o tym fakcie pisemnie 
Projektanta, który w uzasadnionych przypadkach, może dopuścić spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

W przypadku słupów i stropów uznaje się, że konstrukcja nie nadaje się do 
użytkowania, jeżeli w ciągu 28 dni beton nie osiągnół min. 95 % wytrzymałości 
normowej.

7.3. Badania i pomiary
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi 
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do 
akceptacji Inwestora lub jego przedstawiciela.

7.4. Badania prowadzone przez Inwestora
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wy-
konawcy  są  niewiarygodne,  to  Inwestor  poleci  osobie  trzeciej  przeprowa-
dzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na 
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własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową.  W takim przypadku,  całkowite  koszty powtórnych  lub dodatko-
wych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.5. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które :

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

• posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :
• Polską Normą lub

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi 
specyfikacji lub

W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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8. Obmiar robót
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacją, w jednostkach ustalonych w kosz-
torysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych 
w kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  specyfikacji  nie  zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z  częstością  wymaganą do celu  miesięcznej  płatności  na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KSNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumen-
tacji projektowej i kosztorysowej.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inwestora.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
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9. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w WTWiORBM.

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  zbrojenia  traktowany  jest  jako  odbiór  robót  zanikających.  Odbioru 
zbrojenia dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego, jeżeli jest uprawnionym 
inżynierem konstruktorem, lub projektant konstrukcji.

Odbiór zbrojenia będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  pisemnie. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia.

Ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu  o  przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzednimi 
ustaleniami.

9.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego 
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor, lub jego przedstawiciel.

9.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem Inwestora.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Inwestora 
w obecności  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny 
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełnia-
jących i robót poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończe-
niowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej doku-
mentacją  projektową  i  specyfikacją  z  uwzglednieniem  tolerancji  i  nie  ma 
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.
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projektowanie budowlane i doradztwo techniczne
consulting and civil engineering office

nip 635-122-55-26

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

modernizacji obiektu szkolno-przedszkolnego
- etap I -  przebudowa segmentu F, H, I

przy ul. L. Miki 37 w Żernicy

       
część konstrukcyjna
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