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03.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 45262310-7 

   
Kod CPV - obejmuje grupy robót:   
45262310-7 <Zbrojenie.>   
 
Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.   
Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i badań nad bioróżnorodnością pod 
nazwą „Centrum poznawania świata”. 
Ul. Reymonta 3, Ładza ; 178/11, 178/9 obręb Ładza, gmina Pokój , woj. opolskie 
   
Inwestor i adres:   
Gmina Pokój, Ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój 

   
Nazwa,adres jednostki projektowania:   
Nest Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. 
Ul. Sienkiewicza 87/9, 50-348 Wrocław 

 
Spis zawartości zestawienia: 
 

 

 Strona tytułowa + zawartość zestawienia Str.01 
1. Część ogólna Str.01 
2. Wymagania dot.właściwości wyrobów budowlanych Str.02 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Str.03 
4. Wymagania dotyczące środków transportu Str.03 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Str.03 
6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót Str.03 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Str.03 
8. Sposób odbioru robót budowlanych  Str.04 
9. Podstawa płatności Str.04 
10. Dokumenty odniesienia Str.04 

   
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i badań nad bioróżnorodnością pod 
nazwą „Centrum poznawania świata”. 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Przedmiot: specyfikacja techniczna < Zbrojenie >  odnosi się do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. 
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wym.w punkcie 1.1. 
1.3. Nazwy i kody grup (wg.słownika CPV)  
45262310-7 <Zbrojenie> 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac zbrojeniowych jest wykonanie elementów szałowania elementów 
podlegających docelowo zabetonowaniu. 
1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Zakres z podziałem na elementy konstrukcyjne budynku: 
-Fundamenty schdów wejścowych 
-Fundamenty i konstrukcja szybu windowego 
-strop gęstożebrowy 
-Podciągi i wieńce; 
- elemety wyszczególnione w opisie projektu wykonawczego konstrukcji, 
Warunki wykonywania i odbioru prac żelbetowych zostały opisane także w części opisowej opracowania PW konstrukcji. 
 
1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
-zabiegi służące zabezpieczeniu nowych elementów stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub  zanieczyszczeniem; 
-zabezpieczenie istniejących końcówek przyłączy mediów przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym 
króćców okablowania elektrycznego, wypustów kanalizacji – oprócz specjalistycznej ochrony taśmami izolacyjnymi – osłonami z 
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folii PVC przed wpływem wody/wilgoci pochodzących z betonu) 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:  
-osadzenie osłon przepustów instalacyjnych na przejściu przez szalunki i zbrojenie; 
1.7. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacjami są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji technicznej Specyfikacji Warunki Ogólne. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1.Stal zbrojeniowa. 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej – na podstawie DT w części opisowej projektu wykonawczego konstrukcji: 
Stal wg PN-EN 10080:2007P PN-H-93220:2006P PN-H-93247-1:2008P PN-H-93247-2:2008P PN-ISO-6935-1:1998P 
PN-H-84023-06. Główne pręty w konstrukcjach żelbetowych, wykonać ze stali klasy A-IIIN gatunku B500SP epstal. Pręty 
rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podkładów pod posadzki ze stali B500SP epstal (zbrojenie wg rysunków 
wykonawczych). Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500. 
Zestawienia ilościowe stali zbrojeniowej – na podstawie DT w części rysunkowej projektu wykonawczego konstrukcji. 
2.1.1Dostawa stali. 
Inspektor nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy odbioru stali 
zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
-znak wytwórcy; 
-gatunek stali, 
-numer wyrobu lub partii, 
-znak obróbki cieplnej, 
-cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 
-średnicę nominalną. 
2.1.2.Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek. 
Przy ocenie wzrokowej stali, należy uwzględnić następujące kryteria: 
-na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
-odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w granicach określonych dla danej 
klasy stali w normach przedmiotowych, 
-pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1 m długości pręta. 
2.1.3.Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podłożu suchym, w przegrodach 
lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
2.1.4. Elementy stalowe do zabetonowania 
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z projektem. 
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt używany do 
wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
2.2. Zbrojenie rozproszone. 
Włókna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone są do mikrozbrojenia betonu. Do zastosowania w betonach z kruszywem naturalnym  
o średnicy ziaren nie przekraczającej 16mm. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B25, a stosunek w:c nie powinien być 
większy niż 0,6. W celu zmniejszenia ilości wody zarobowej mogą być stosowane domieszki chemiczne, nie powodujące korozji 
włókien stalowych. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót zbrojarskich pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym 
realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu, 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Czyszczenie zbrojenia.Należy dokonać czynności: 
-Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
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- Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz, 
- Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką; 
- Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez 
piaskowanie; 
- Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody; 
- Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody; 
- Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera Projekty; 
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stołowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia 
należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca zapewni przygotowanie 
stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposażonym w 
urządzenia do gięcia i prostowania prętów stalowych o średnicy do 25 mm, 
5.3. Montaż zbrojenia 
Wykonawca ułoży zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań. Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia 
deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi 
być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
5.4. Wytyczne wykonawcze dla elementów: 
Przygotowanie elementów zbrojenia – wykonać zgodnie z zestawieniami stali zbrojeniowej i rysunkami warsztatowymi gięcia 
stanowiącmi zawartość opracowania DT w czesci rysunkowej projektu wykonawczego konstrukcji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu 
zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi. Następujące kryteria dokładności montażu zbrojenia będą 
przedmiotem kontroli: 

Parametr    Zakresy tolerancji  Dopuszczalna różnica  
Cięcia prętów   dla L < 60 m     20 mm 
(L- długość pręta wg projektu)  _______________  dla L>60m   30 mm 
Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia  dla L<0 5m  10 mm 
określonego w projekcie)    dla 0,5 m < I < 15 m   15 mm 
    dla L>1.5m      20 mm. 
Usytuowanie prętów otulenie (zmiana wymiaru w         <5 mm 
stosunku do wymagań projektu)  
Odchylenie plusowe (h- jest całkowitą grubością dla h<0.5m  10 mm  
elementu)                                   dla 0.5 m< h<1.5 m   15 mm 

dla_L>1.5m   20 mm 
odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami a < 0.05m  5 mm 
(a - jest odległością projektowaną pomiędzy  a < 0.20m  10 mm  
powierzchniami przyległych prętów)   a < 0.40m  20 mm 

a > 0.40m  30 mm  

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości  b < 0.25m  10 mm  
W każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą) b < 0.50 m  15 mm  
grubość lub szerokość elementu   b < 1.5 m   20 mm 
       b >1-5m   30 mm  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej 
ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
Dokumentacji. Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót. 
Jednostką obmiarową  jest [ t ] stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających według zasad podanych w specyfikacji technicznej 
Wymagania ogólne. 
8.1. Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub 
wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
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-znak wytwórcy, 
-średnicę nominalną, 
-gatunek stali, 
-numer wyrobu lub partii, 
-znak obróbki cieplnej, 
-cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla każde wiązki prętów, 
8.2 Odbiór zmontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do 
Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami 
niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
-zgodność kształtu prętów, 
-zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
-rozstaw strzemion, 
-prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
-zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-93215:982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 


