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03.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 45262300-4  

   
Kod CPV - obejmuje grupy robót:   
45262300-4 <Betonowanie>   
 
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.02 
4. Wymagania dotyczące środków transportu Str.03 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Str.03 
6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót Str.05 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Str.06 
8. Sposób odbioru robót budowlanych  Str.06 
9. Podstawa płatności Str.07 
10. Dokumenty odniesienia Str.07 

   
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 <Betonowanie>  odnosi się do inwestycji wym. w pkt.1.1. 
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Nazwy i kody grup (wg.słownika CPV)  
45262300-4  <Betonowanie> 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac związanych z betonowaniem w zakresie robót żelbetowych jest dokonanie 
odbioru zbrojenia i obudowy szałowania elementów podlegających betonowaniu. 
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac związanych z betonowaniem konstrukcji posadzek jest dokonanie odbioru 
warstw podkładowych pod izolacje i elementów podlegających betonowaniu, wchodzących w skład konstrukcji posadzek. 
1.5.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Zakres z podziałem na elementy konstrukcyjne budynku: 
-Fundamenty, płyty fundamentowe; 
-Słupy i ściany; 
-Płyty stropowe; 
-Podciągi i wieńce; 
-Ramy; 
-Schody i pochylnie; 
- elemety wyszczególnione w opisie projektu wykonawczego konstrukcji. 
Warunki wykonywania i odbioru prac żelbetowych zostały opisane także w części opisowej opracowania PW konstrukcji. 
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1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
-zabezpieczenia projektowanych podejść instalacji kanalizacji pod-posadzkowych i międzystropowych; 
-założenie taśm kompensacyjnych z pianki PE po obwodziewydylatowanych pól płyt konstrukcyjnych posadzek; 
-utrzymywanie właściwej temperatury powietrza poprzez stosowanie indywidualnych urządzeń grzewczych; 
-okresowe zwilżanie nawierzchni warstwy mineralnej posadzki w okresach podwyższonej temperatury; 
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
-izolowanie wilgotnej nawierzchni elementów żelbetowych  folią PVC w celu stabilizacji warunków wilgonościowych; 
-zabezpieczenie istniejących końcówek przyłączy mediów przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem; 
-bieżące odprowadzanie wód opadowych z niższych stref betonowania; 
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 Drewno (deskowania systemowe)  
 

 Deskowania systemowe posiadające odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia. 
 Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-67/D-95017 
 Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-631S-06251 
     i PN75/D-96000 

2.2  Beton   

Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwórni. Dla betonów architektonicznych (opaska wokół budynku) 
szczegółówe wymagania określa projekt wykonawczy architektoniczny. 

2.3  Dodatki i domieszki do betonów   

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowę beton towarowy z dodatkami i domieszkami, po uprzednim 
uzyskaniu zgody Inżyniera. Inżynier zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek: 

 pył krzemionkowy, 
 plastyfikatory i upłynniacze, 
 dodatki przyśpieszające wiązanie betonu i zwiększające jego mrozoodporność we wczesnym stadium 
 dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność. 

2.4  Marki  betonów   

 „chudy beton”(beton podkładowy C12/15)  
 beton C25/30 (B30)  
 beton C30/37 (B30) 

 
Dodatkowo dla płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych zakłada się klasę wodoszczelmości W8. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Deskowania. 
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 
3.2. Mieszanka betonowa. 
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inspektora nadzoru. 
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. 
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 



 3

możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. 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. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być 
dłuższy niż: 
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C; 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C; 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów konstrukcji żelbetowych. Co do 
podstawowych parametrów takich jak sprzęt, metody wykonywania i odbioru robót, dopuszczalne odchyłki, znajdują się w 
Specyfikacji <Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne> 
5.2 Wytwarzanie betonu. 
Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium 
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
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. 
5.3. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy. 
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem 
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecności Inspektora nadzoru. Każdy ładunek mieszanki betonowej będzie 
posiadał atest dostawy zawierający: 
-numer kolejny dostawy danego dnia, 
-nazwę wytwórni betonu, numer seryjny atestu, 
-datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody,  
-numer rejestracyjny samochodu, 
-nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 
-numer receptury i numer zamówienia, 
-rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
-ilość mieszanki betonowej, 
-deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 
-godzinę dostawy betonu na miejsce, 
-godzinę rozpoczęcia rozładunku, 
-godzinę zakończenia rozładunku 
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru komplet atestów z 
betonowania do zatwierdzenia. 
5.4. Wykonanie deskowania. 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałka, konstrukcji pod wpływem ciężaru 
ułożonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru. 
5.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie). 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
-wykonanie zbrojenia, 
-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
-wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
-prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowanie elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące 
kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd., 
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-gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze 
zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu 
powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub 
innych materiałów powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w 
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w 
Konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w 
zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
5.6. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być 
uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w kierunku 
równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których 
wspiera się płyta. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, tj. w zasadzie 
pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi tych 
elementów, a w płytach - do ich powierzchni. 
5.7. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie. 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia powinny: 
-zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu 
wytrzymałości betonu, 
-uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
-chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji  
W okresie pielęgnacji betonu należy: 
-chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i 
promieni słonecznych {w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i 
miejscowych warunków klimatycznych, 
-utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

 -7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
 -14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 

-polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego ułożenia, 
-przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden 
raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 
-przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 
-nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w okresie kilku godzin po 
zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 
5.8 Wykończenie powierzchni betonu. 
5.8.1. Równość powierzchni. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
-wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami kruszywa, przełomów i 
wybrzuszeń ponad powierzchnię 
-krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać szalowanie szerokości 2 cm 
-pęknięcia są niedopuszczalne 
-rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia 
-pustki, raki, wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na której 
występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu 
-równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm 
5.8.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Dla elementów betonowych podlegających zakryciu oprócz powierzchni górnych stropów należy bezpośrednio po 
rozszalowaniu: 
-wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie 
-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić zaprawą cementową , naprawczą M12 a następnie wygładzić.  
Dla powierzchni górnych stropów: 
-wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie, 
-powierzchnie wypoziomować zaprawą cementową M12, a następnie wygładzić. 
5.8.3. Wykonywanie otworów, itp. 
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Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając ewentualne korekty 
wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora nadzoru. 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). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Wymagania Ogólne 
6.1. Deskowania. 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/S-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.   
6.2. Wymagane właściwości betonu. 
6.2.1.Wymagania ogólne. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i 
prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać 
systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:  
-jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,  
-dozowania składników mieszanki betonowej, 
-jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,  
-cech wytrzymałościowych betonu. 
-prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia 
konstrukcji.  
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny być dostosowane do 
rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 
Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszej Specyfikacji oraz 
ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być 
przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z 
nadzorem technicznym i odbiorcą. 
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane normami 
państwowymi właściwości betonu. 
Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane normą państwową i niniejszą warunkami 
Specyfikacją oraz ewentualnie inne badania konieczne do potwierdzenia prawidłowości przebiegu zabiegów technologicznych. 
Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki, badań betonu przewidzianych planem kontroli. 
6.2.2.Kontrola jakości składników betonu. 
Cement: 
-dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i wytrzymałości na ściskanie, 
-cement nie musi być badany, z wyjątkiem sytuacji gdy jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość 
została potwierdzona przy dostawie przez cementownię. 
W pozostałych przypadkach są wymagane badania Kontrolne cementu przed użyciem go do wykonania betonu przez sprawdzenie 
zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami odpowiednich norm. 
Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu wykonanego z tego cementu. 
Kruszywo: 
-dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych wg PN-861S-06712 obejmującym 
kontrolę cech podanych w p.2.3 niniejszej 
-w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm, użycie takiego kruszywa do produkcji 
betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w 
normach na kruszywo stosowane do betonów, 
-bieżące badania kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub grubego) należy przeprowadzać w 
celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu betonu.  
Woda: 
Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm państwowych. Nie należy badać wody 
wodociągowej. 
6.2.3.Kontrola procesu wykonywania betonu. 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym 
procesom technologicznym, powinna być: 
prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie: 
-temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach obniżonej temperatury, 
-ciśnienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowej,  
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-podciśnienie - przy odwadnianiu próżniowym, 
-inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne, 
6.2.4. Kontrola mieszanki betonowej. 
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę 
roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element 
betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili 
układania mieszanki nie powinna być większa niż: 
•±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
•±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
•±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach 
betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej Urabialność powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej 
szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki. 
6.2.5 Kontrola betonu.  
Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor nadzoru 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/S-06250 
-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 min. podział obiektu (konstrukcji) na części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. 
Inżynier Projektu może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod nieniszczących, jako próba 
sklerometryczna, próba za pomocą ultra dźwięków, pomiaru oporności itp. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu. Ilości przewidywanych robót betonowych 
ujęto w Przedmiarze Robót  
Jednostka obmiarów:  
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 
8. BADANIA I ODBIORY BETONOWYCH KONSTRUKCJI MONOLITYCZNYCH. 
8.1. Zakres badań. 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
-materiałów, 
-prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
-prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 
-prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do 
protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego, (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
Specyfikacji Wymagania Ogólne. 
8.2.Badanie materiałów. 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, zaświadczeń producentów o jakości 
materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 
oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące, pod tym względem wątpliwości, powinny być 
poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 
Badanie betonów powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 6.3 niniejszej Specyfikacji. 
8.2.1. Badanie deskowań. 
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami podanymi w PN-63/S-
06251. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar instrumentami 
geodezyjnymi. 
Dopuszcza, się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolą one na sprawdzenie z 
wymaganą dokładnością. 
Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do 
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wykonania robót betonowych. 
8.2.2. Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania. 
Badanie zbrojenia ustawionego w deskowaniu – należy sprawdzić ilość i sposób rozmieszczenia zbrojenia głównego w profilu elementu 
przed jego zabetonowaniem, ilośc i sposób ustabilizowania prętami rozdzielczymi, punkty połączeń pomiędzy prętami zbrojenia głównego 
i rozdzielczego, stabilnośc podparcia na płaszczyźnie szałunku  
8.2.3. Badania konstrukcji. 
Niezależnie od badań wymienionych w p.6.3.1 do 6 3.4 przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddana 
sprawdzeniu i ocenie: 
-prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem otworów i kanałów 
wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 
-prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie 
uznanych, odpowiednich pomiarów, 
-jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub 
dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań  
-prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 
Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmować 
więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte.  
8.2.4.Ocena wykonanych konstrukcji. 
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe nałoży uznać za zgodne z wymaganiami 
warunków technicznych. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcje bądź określoną jej 
część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego badania po wykonaniu 
poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją. 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w 
razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy 
ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1.Normy dotyczące deskowań. 
PN-89/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/S-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
PN-88/S-82121 Śruby z łbem kwadratowym  
PN-88/S-82151 Nakrętki kwadratowe 
PN-85/S-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-85/S-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 
10.2 Normy dotyczące konstrukcji betonowych. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/S-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/S-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 
pomocą młotka Schmidta typu N. 


