SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT

REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU
DOMU KULTURY W JAGODZINIE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA (STO)
1. Dane
1.1 Nazwa zamówienia:
Remont pomieszczeń budynku Domu Kultury w Jagodzinie.
1.2. Adres inwestycji:
Jagodzin 30, 59-950 Ruszów, dz. nr 296, Obr. 2 Jagodzin.
1.3 Inwestor:
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
1.4 Jednostka projektowa:
Studio 4A Pracownia Architektury Zagórski Zbigniew
ul. Adama Mickiewicza 9, 59-800 Lubań
1.5 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem inwestycji realizowanej w Jagodzinie jest remont części pomieszczeń poddasza
budynku Domu Kultury w Jagodzinie.
Zaplanowane roboty budowlane zakładają umożliwienie korzystania z dotychczasowej części
mieszkalnej budynku, którą obecnie stanowi pustostan w stanie surowym - zamkniętym.
W ramach inwestycji wykonane zostaną również prace związane z wykonaniem niezbędnych
instalacji wod.kan., c.o. i elektrycznej.
1.6 Podstawowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia oraz lokalizacja:
Lokalizacja: Jagodzin 30, 59-950 Ruszów, dz. nr 296, Obr. 2 Jagodzin.
Pomieszczenia podlegające pracom remontowym zlokalizowane są w trzykondygnacyjnym
budynku Domu Kultury, usytuowanym w zachodniej części działki, równolegle do jej granicy
z drogą. Obiekt nakryty jest dachem wielospadowym pokrytym dachówką karpiówką
układaną w koronkę.
W wyremontowanych pomieszczeniach znajdować się będzie pomieszczenie kawiarenki
internetowej. Zlokalizowane na poddaszu dostępne będzie przez istniejącą klatkę schodową.
Komunikację wewnętrzną stanowić będzie korytarz z dostępem do wydzielonej toalety.
Klub komputerowy zaopatrzony zostanie dodatkowo w aneks kuchenny, w którym możliwe
będzie przygotowanie gorących napojów, przechowanie przyniesionych posiłków i napojów
w lodówce lub ich podgrzanie w kuchence mikrofalowej.
2. Część ogólna
2.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem pomieszczeń poddasza, w celu
dostosowania ich do planowanej funkcji.
2.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
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2.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych Specyfikacjami technicznymi (ST) i Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
( SST)
2.4 Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
2.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
A) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
B) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,
C) obiekt małej architektury;
2.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
2.4.4. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
2.4.5. Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,
a w szczególności:
A) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
B) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
C) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
2.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
2.4.7. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
2.4.8. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na Przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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2.4.9. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiących bieżącej konserwacji.
2.4.10. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
2.4.11. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
2.4.12. Dokumentacji budowy –należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym Projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik
montażu.
2.4.13. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
2.4.14. Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa
w przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego:
A) obronności lub bezpieczeństwa państwa, biedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
B) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
2.4.15. Aprobacie technicznej– należy przez to rozumieć pozytywna ocenie techniczna
wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.
2.4.16. Wyrobie budowlanym –należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralna całość użytkowa.
2.4.17. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
2.4.18. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
2.4.19. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.
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2.4.20. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy,
kategorie określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie
wspólnego słownika zamówień (Dz.U 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
2.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w Budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżąca kontrole
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badańiu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
2.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
2.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentacje:
- projektową, dostarczona przez zamawiającego,
- powykonawczą, sporządzona przez wykonawcę.
2.5.3 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w umowie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne
z dokumentacja Projektowa lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
2.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
2.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót wykonawca ma obowiązek znać
i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych wykonawca
będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizacje
baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności
i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością
powstania pożaru.
2.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
2.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronne instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku, na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej Pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
w budynku.
2.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
2.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszelkie uradzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że Wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie umownej.
2.5.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. W trakcie prowadzenia
robót nie planuje się wyłączenia z użytkowania innych pomieszczeń Domu Kultury.
2.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót, np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z dn. 2003 r. Nr 47, Poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
3. Materiały
3.1 Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła Spełniają wymagania SST
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe określone polskimi normami, aprobatami technicznymi, o których mowa
w Szczegółowych specyfikacjach technicznych ( SST).
3.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badań terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi Regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
3.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie z badane i nie zaakceptowane materiały,
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
3.4 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 właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
3.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru.
4. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać polskim normom oraz być
zaakceptowanym przez inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje Przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
5. Transport
5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
5.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piśmie przez inspektora nadzoru.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione
przez wykonawcę na własny koszt.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru 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.
7. Kontrola jakości robót
7.1 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakości
winien zawierać:
- organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakości terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurze) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurze pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwości, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) Prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
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7.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniają są stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi wykonawca.
7.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
7.4 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
7.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.
7.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
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- 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: polska norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacja określona w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 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.
7.8 Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- dokumentacja powykonawcza,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8. Obmiar robót
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie
dokonywany obmiar robót.
9. Odbiór robót
9.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegaj następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
10. Podstawa płatności
10.1 Ustalenia ogólne
Zgodnie z warunkami umowy
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11. Przepisy związane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z póź. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z póź. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
12. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Roboty będące przedmiotem zamówienia winny być wykonywane z zachowaniem
obowiązujących przepisów bhp i p-poż.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację robót w warunkach
bezpiecznych dla zatrudnionych pracowników, z zachowaniem odpowiednich wymagań
sanitarnych oraz zabezpieczyć budowę przed możliwością powstania pożaru. Wykonawca
będzie utrzymywał plac budowy i zaplecze sanitarne w należytym porządku, wyposaży
zatrudnionych pracowników w odpowiednią odzież i środki ochrony osobistej. Zatrudnieni na
budowie pracownicy odbędą niezbędne szkolenia z zakresu bhp, w tym stanowiskowe, które
zapewni kierownik budowy/robót. Ustala się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem
ww. Wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej
wykonania robót. Nadzór nad robotami pod względem bhp i p.poż. należy do obowiązków
kierownika budowy/robót, który winien posiadać niezbędne w tym zakresie uprawnienia.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)
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I.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp
1.1.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania.
1.2.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie
budowlanym.
Zakres robót objętych specyfikacją

1.3.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:

1.4.

-

demontaż elementów stropów drewnianych,

-

usunięcie warstwy polepy ze stropu poddasza,

-

demontaż istniejących ścianek działowych z cegły,

-

odbicie istniejących tynków,
Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
− młotami wyburzeniowymi,
− młotami kującymi,
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− odkurzaczem przemysłowym,
− samochodami do wywozu odpadów,
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,
− drobnym sprzętem pomocniczym.
4. TRANSPORT
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem
i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować
i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP.

5.2.

–

teren oznakować zgodnie z wymogami BHP,

–

zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną
i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
5.2.1. Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Elementy stropów drewnianych rozebrać
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności (w sposób, który nie spowoduje
uszkodzenia sufitów w pomieszczeniach położonych bezpośrednio pod
pomieszczeniami remontowanymi).
5.2.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
5.2.3. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją
projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak
aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować
w kontenerach lub w wygrodzonych i zabezpieczonych miejscach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:
− 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek,
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− 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych
jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.
8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
−

wyznaczenie zakresu prac,

−

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

−

rozdrobnienie zdemontowanych elementów,

−

oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,

−

przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,

−

selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
−

załadunek odpadów,

−

zabezpieczenie ładunku,

−

przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

−

utylizację odpadów.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
−

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn.
zm.),

−

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

−

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

−

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),

−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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II.

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna „konstrukcje drewniane” określa zbiór wymagań dla
wykonania i odbioru robót związanych z robotami ciesielskimi konstrukcji drewnianej
stropów, które stanowią składową część robót podstawowych przy wykonywaniu zadania.
1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem podstawowym przy realizacji i odbiorze
robót nią objętych i jest integralną częścią dokumentów przetargowych przy zlecaniu zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych i rozliczaniu robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
1.3.1. Zakres robót podstawowych objętych niniejszą specyfikacją:
- roboty ciesielskie związane ze stropami drewnianymi.
Przedmiotowy zakres uwzględnia wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót ciesielskich.
1.3.2. Prace towarzyszące i tymczasowe
Dla zakresu robót opisanego w pkt. 1.3.1, prace o charakterze
i towarzyszącym nie występują.

tymczasowym

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora
nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji
pkt. 1.4.

STO– wymagania ogólne

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano
w specyfikacji technicznej STO– wymagania ogólne pkt. 2.
2.2. Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji dachowych z drewna, powinny mieć
między innymi:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".
- dokument stwierdzający impregnację drewna z podaniem rodzaju i ilości zastosowanych
preparatów;
2.3. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie
powodować ich deformacji.
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
2.4. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed wpływem
czynników atmosferycznych.
2.4. Rodzaje materiałów.
– drewno (PN-D-96000 – tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia)do konstrukcji drewnianych
i deskowania stosować drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
ogniem do stopnia trudnozapalności.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne nie może przekraczać 18%.
– preparaty do nasycania drewna preparaty impregnujące drewno stosować zgodnie
z instrukcją ITB w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparat ogniochronny powinien zabezpieczać
drewno minimum do stopnia trudnozapalności.
– łączniki elementy drewniane konstrukcji dachu łączyć za pomocą gwoździ ciesielskich, śrub
i nakrętek sześciokątnych, sworzni i podkładek kwadratowych. Wszystkie łączniki użyte do
scalania konstrukcji muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.
3. Sprzęt i transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w specyfikacji
technicznej STO– wymagania ogólne, w pkt. 3.
3.2. Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu.
4. Wykonywanie robót
4.1. Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym przy udziale środków,
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego
i wymiarów konstrukcji.
4.2. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane jedną warstwą papy.
4.3. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki.
4.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
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- w rozstawie belek w osiach - do 2 cm
- w długości elementu – do 20 mm
- w odległości między węzłami – do 5 mm
- w wysokości – do 10 mm
5. Kontrola jakości robót
5.1. Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu budowlanego oraz następujących norm
przedmiotowych:
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. Obmiar robót
6.1. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
6.2. Jednostką obmiarową dla robót ciesielskich stropów jest 1m3 i 1 m2.
7. Odbiór robót
7.1. Odbiór robót ciesielskich powinien się odbyć wg zasad jak dla odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu, określonych w pkt.7.1. specyfikacji technicznej STO –
wymagania ogólne.
7.2. Podstawę do odbioru robót murowych stanowić będą następujące dokumenty:
- projekt budowlany, wykonawczy
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (certyfikaty,
deklaracje zgodności)
- protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych)
8. Podstawa płatności
8.1. Wymagania w zakresie podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej STO–
wymagania ogólne pkt. 8.
9. Przepisy związane
9.1. Normy
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
9.2. Przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 2 i 3. Wyd. 4
Arkady W-wa 1990 r.
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III.

ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH,
SUFITY PODWIESZANE

1. WSTĘP
1.1

Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza SST obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z prefabrykatów
gipsowych.
Rodzaje prac do wykonania:


ścianki i zabudowy o konstrukcji szkieletowej z obudową z płyt gipsowo – kartonowych



sufity podwieszane z płyt gipsowo - kartonowych

1.2

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej
specyfikacji są:


Profile do ścianek działowych,



Profile sufitowe



Stalowe elementy mocujące do stropów



Płyty gipsowo kartonowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami Projektu Budowlanego.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:
-

Noże do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych
krawędzi płyty
Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej:
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż
zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentów),
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszonego,
Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)
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-

Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od
wielkości i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarskie

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu.
Środki transportu
atmosferycznymi.

powinny

zabezpieczać

załadowane

wyroby

przed

wpływami

Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW
GIPSOWYCH
5.1

Zalecenia ogólne

 Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym
podłożu.


Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.



Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.

 Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
 Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje
funkcje przed montażem sufitów.
 Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu
podwieszanego.
 Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż
15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy.
 Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być
zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2.
 Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów
podwieszonych.
 Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.
 Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie
zainstalowania oświetlenia.
 Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo
podwiesić.
 Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej
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 Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był
przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy
uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.
 Ściankę należy całkowicie oddylatować od konstrukcji
5.2

Zakres robót przygotowawczych

Ścianki działowe i obudowy z g-k
-

wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie

-

wytrasowanie miejsc montażu obudów

5.3

Zakres robót zasadniczych

Ścianki i sufity z płyt G-K
Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów
pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi
-

-

Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi
być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach
Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich
położenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu
płyty w momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu
Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony
przez liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k
Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile,
zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych)
należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki
polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu
odpowiednimi kołkami szybkiego montażu.

-

Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub
specjalną gilotyną dźwigniową.

-

Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.

-

W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie
wykonywania rusztu.

-

Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany.

-

Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2
mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego
specjalne kątowniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i
podłogi.

-

Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza
się stosowanie słupków przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

-

Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki
przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża.

-

Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było
wypełniać masą szpachlową

-

Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych
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-

-

Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być
mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały
w jednej linii.
Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od
krawędzi otworu co najmniej o 15 cm.
Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by
płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru
własnego i zmian wilgotności.

-

Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując
ustawienie słupków.

-

Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona
płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu).

-

Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby
połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku.



Obudowy z płyt g-k

-

Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 lub U-100 do elementów
konstrukcyjnych.

-

Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub C-100.

-

Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów.



Sufity podwieszone

-

Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania.

-

Zamocowanie profili przyściennych.

-

Zawieszenie rusztu sufitu.

-

Wypełnienie sufitu płytami.



Wykończenie powierzchni z płyt g-k

-

Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna
szklanego lub papierowej.

-

Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.

6.

KONTROLA,
BADANIA
ORAZ
Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH

6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

ODBIÓR

WYROBÓW

I

ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy
uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie
da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami
norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu
przedstawić do ponownego odbioru.
6.2

Kontrole i badania laboratoryjne

a)

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

b)

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w Projekcie budowlanym.

6.3

Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.




Okładziny, ścianki działowe i sufity podwieszane należy wykonać zgodnie
z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.
Stosować zasady kontroli wg STO „Wymagania ogólne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST0 „Wymagania ogólne".
Obmiar robót wykonuje się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy się:


Powierzchnie ścianek, obudów i sufitów podwieszanych
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8. ODBIÓR ROBÓT
a)

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".

b)

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót
Budowlano – Montażowych

c)

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

d)

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

e)

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f)

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
- Protokoły odbiorów częściowych

g)

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
- stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości,
spoziomowania i sztywności
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik
ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty
nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do
ponownego odbioru.
9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST0.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.

umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w
zadania

2.

normy

3.

aprobaty techniczne

4.

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najważniejsze normy:
1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła
spalania
2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie.
Wskaźnik pochłaniania dźwięku
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3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
4. PN-EN 1602: 1999
pozornej

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości

5. PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie
stabilności wymiarowej w określonych temperaturowych i wilgotnościowych
6. PN-EN 822:1998
i szerokości
7. PN-B-79405:1997

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości
- Płyty gipsowo-kartonowe
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IV.

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI DRZWIOWEJ

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna „roboty w zakresie stolarki budowlanej i podobnych
elementów” określa zbiór wymagań dla wykonania i odbioru robót związanych
z robotami montażu stolarki drzwiowej, które stanowią składową część robót podstawowych
przy wykonywaniu zadania.
1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem podstawowym przy realizacji i odbiorze
robót nią objętych i jest integralną częścią dokumentów przetargowych przy zlecaniu zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych i rozliczaniu robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
1.3.1. Zakres robót podstawowych objętych niniejszą specyfikacją:
– instalowanie drzwi z poszyciem z blachy aluminiowych;
– instalowanie drzwi z płyt wiórowo-otworowych okleinowanych.
Przedmiotowy zakres uwzględnia wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót wyszczególnionych wyżej.
1.3.2. Prace towarzyszące i tymczasowe
Dla zakresu robót opisanego w pkt. 1.3.1, prace o charakterze tymczasowym
i towarzyszącym nie występują.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora
nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji STO wymagania ogólne pkt. 1.4.
2 Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów, ich pozyskiwanie i składowanie
podano w specyfikacji technicznej STO– wymagania ogólne pkt. 2.
2.2. Wyroby przewidziane do montażu w zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją,
powinny mieć między innymi :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
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- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".
- certyfikat na znak bezpieczeństwa;
- cechowanie wyrobu i oznaczenia jego elementów np. szyb;
2.3. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie wyrobów przeznaczonych do
wbudowania.
2.4. Rodzaje wyrobów.
– drzwi wewnętrzne płytowe pełne, fabrycznie wykończone, z ościeżnicami regulowanymi;
3. Sprzęt i transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w specyfikacji
technicznej STO– wymagania ogólne, w pkt. 3.
3.2. Transport wyrobów stolarki powinien odbywać się w warunkach ustalonych przez
producentów, a w szczególności zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowań.
3.3. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wyroby winny być
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3.4. Wytyczne w zakresie pakowania, przechowywania i transportu stolarki okiennej
i drzwiowej określa PN-B-05000.
4. Wykonywanie robót
4.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży.
4.2. Ościeżnice mocować do muru obwiedniowo tj. pionowo i poziomo, w rozstawie punktów
mocowania podanym w instrukcji montażu przez producenta, jednak nie większych odstępach
niż 70 cm.
4.3. Szerokość szczelin montażowych w murze określa instrukcja montażu producenta.
Niezależnie od tego, minimalna szerokość szczelin montażowych pionowych i szczeliny w
linii nadproża, winna wynosić 10 mm.4.4. Sposób osadzania ościeżnic drzwiowych w murach
grubych i ściankach działowych określa pkt. 2.3.10. normy PN-68/B-10020 „Roboty murowe
z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.”
- ustawienie ościeżnic należy sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3mm, a różnice
wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od :
 2 mm przy przekątnej do 1m
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
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- zamocowane ościeżnice należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie
szczelin montażowych materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB.;
- po zmontowaniu, drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach elementów stolarki;
4.6. Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń,
poprawek, rys i odprysków.
5. Kontrola jakości robót
5.1. Zasady kontroli jakości w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej powinny być zgodne
z wymogami normy PN-88/B-10085.
5.2. Ocena jakości będzie obejmować :
- sprawdzenie zgodności wymiarów
- sprawdzenie jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
- sprawdzenie działania skrzydeł i ich elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowanie
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia stolarki
- sprawdzenie oznakowania wyrobów i ich elementów
6. Obmiar robót
6.1. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
6.2. Jednostką obmiarową robót jest :
- dla stolarki okiennej i drzwiowej m2 lub szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic;
7. Odbiór robót
7.1. Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji szczegółowej podlegają zasadom
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, określonych w pkt. 7.1. specyfikacji
technicznej STO – wymagania ogólne.
7.2. Podstawę do odbioru robót stanowić będą następujące dokumenty :
- projekt wykonawczy
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (certyfikaty,
deklaracje zgodności).
8. Podstawa płatności
8.1. Wymagania w zakresie podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej STO –
wymagania ogólne pkt. 8.
9 Przepisy związane
9.1. Normy :
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
9.2. Przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Stolarka
budowlana i szklenie. Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r.
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V.

TYNKOWANIE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna „wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych”
określa zbiór wymagań dla wykonania i odbioru robót związanych z robotami tynkarskimi,
które stanowią składową część robót podstawowych przy wykonywaniu zadania.
1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem podstawowym przy realizacji i odbiorze
robót nią objętych i jest integralną częścią dokumentów przetargowych przy zlecaniu zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych i rozliczaniu robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
1.3.1. Zakres robót podstawowych objętych niniejszą specyfikacją:
– wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych:
Przedmiotowy zakres uwzględnia wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót tynkarskich wyszczególnionych wyżej.
1.3.2. Prace towarzyszące i tymczasowe
Dla zakresu robót opisanego w pkt. 1.3.1, prace o charakterze tymczasowym i towarzyszącym
nie występują.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora
nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji STO wymagania ogólne pkt. 1.4.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwanie i składowanie podano
w specyfikacji technicznej STO wymagania ogólne pkt. 2.
2.2. Materiały stosowane do wykonywania robót tynkarskich, powinny mieć między innymi:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".
- certyfikat na znak bezpieczeństwa;
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania;
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2.3. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do
wykonania robót tynkarskich.
2.4. Rodzaje materiałów.
– woda do zapraw (PN-EN 1008:2004 – woda zarobowa do betonu)do przygotowania zapraw
i skrapiania podłoża stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
– piasek do zapraw budowlanych (PN-79/B-06711)piasek do zapraw powinien spełniać
wymagania normy przedmiotowej, a w szczególności nie zawierać domieszek organicznych
i mieć frakcje rożnych wymiarów ziarn:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany „1”, do warstw
wierzchnich średnioziarnisty odmiany „2”.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie
0,5 mm.
2.4.3. – zaprawy do wykonania tynków zwykłych (PN-90/B-14501)
Do tynkowania ścian używać zaprawy cementowo – wapiennej maszynowej.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana przed upływem max
3 godzin po jej przygotowaniu.
3. Sprzęt i transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w specyfikacji
technicznej STO– wymagania ogólne, w pkt. 3.
3.2. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być przygotowywane
mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
3.3. Transport i składowanie zapraw w workach powinno odbywać się w warunkach
zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem opakowania.
4. Wykonywanie robót
4.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
4.2. Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż + 5 o C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0 o .4.3. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane
tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
4.4. Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wysychaniem
poprzez zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez
ochronę przed wiatrem.
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4.5. Tynki nowe nanosić mechanicznie. W miejscach napraw i uzupełnień wykonać tynki
ręcznie.
4.6. Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność
tynku i ścisłe powiązanie na całej powierzchni z podłożem. Również poszczególne
warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni.
4.7. Na murach z bloczków i płytek z betonu komórkowego, tynk nanosić po oczyszczeniu
z powierzchni z wystających grudek zaprawy i naprawieniu większych uszkodzeń kawałkami
betonu komórkowego. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia
należy przed tynkowaniem podłoże zwilżyć wodą.
4.9. Grubości tynków w zależności od kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu
powinny być zgodne z tab. 3 normy PN-70/B-10100.
5. Kontrola jakości robót
5.1. Kontrola jakości robót tynkarskich polegać będzie na sprawdzeniu zgodności ich
wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu budowlanego oraz
następujących norm przedmiotowych :
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
5.2. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe”.
Wyniki tych badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
5.3. Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w pkt. 4.3. normy
PN-70/ B-10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z projektem budowlanym i zmianami w dokumentacji powykonawczej
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
- prawidłowości przygotowania podłoży
- przyczepności tynków do podłoża
- grubości tynków
- wyglądu powierzchni tynku
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków
– wykończenia tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
6. Obmiar robót
6.1. Powierzchnię tynków oblicza się w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do
spodu stropu.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie
surowym.
6.2. Z powierzchni tynków potrąca się powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie ciągnione
lub obróbki kamienne i inne, jeżeli każda z nich jest większa niż 1 m2. Potrąca się również
otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich są nieotynkowane oraz otwory
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o powierzchni ponad 3 m2.Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni
nieotynkowanych lub ciągnionych mniej szych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2,
jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza
się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez
szerokość ościeża w stanie surowym.
Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są
bez ościeżnicy.
6.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7. Odbiór robót
7.1. Roboty tynkarskie uznaje się za zgodne z projektem budowlanym, szczegółową
specyfikacją
techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione
w pkt. 5 niniejszej specyfikacji dały wynik pozytywny.
7.2. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być
odebrany. W takim przypadku należy podjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru;
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii;
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe;
7.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2m.
7.4. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku :
- pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4 mm
w pomieszczeniu;
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi;
7.5. Niedopuszczalne są następujące wady :
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoża, pilśni itp.;
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża;
7.6. Odbiór gotowych tynków potwierdzony będzie protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań;
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia;
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem;
8. Podstawa płatności
8.1. Wymagania w zakresie podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej STO –
wymagania ogólne pkt. 8.
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8.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej,
która obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego;- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiałów
i sprzętu;
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi;
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań;
- przygotowanie podłoża z zamurowaniem przebić o powierzchni do 0,1 m2 w ścianach;
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich;
- osiatkowanie bruzd;
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów;
- wykonanie tynków;
- reperacja tynków po dziurach i hakach;
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów;
- likwidację stanowiska roboczego;
9. Przepisy związane
9.1. Normy :
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701:1999 Cement powszechnego użytku.
PN-B-30020:1999 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
9.2. Przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B : Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki” wydanie ITB 2003 r.

36

VI.

ROBOTY POSADZKOWE I WYKŁADZINOWE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna „roboty posadzkowe i wykładzinowe” określa
zbiór wymagań dla wykonania i odbioru robót związanych z pokryciem podłóg i ścian
płytkami, które stanowią składową część robót podstawowych przy wykonywaniu zadania.
1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem podstawowym przy realizacji i odbiorze
robót nią objętych i jest integralną częścią dokumentów przetargowych przy zlecaniu zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych i rozliczaniu robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
1.3.1. Zakres robót podstawowych objętych niniejszą specyfikacją:
– układanie posadzki z płytek ceramicznych gresowych;
– układanie płytek z glazury na ścianach;
Przedmiotowy zakres uwzględnia wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót wyszczególnionych wyżej.
1.3.2. Prace towarzyszące i tymczasowe
Dla zakresu robót opisanego w pkt. 1.3.1, prace o charakterze tymczasowym
i towarzyszącym nie występują.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora
nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji STO wymagania ogólne pkt. 1.4.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów, ich pozyskiwanie i składowanie
podano w specyfikacji technicznej STO– wymagania ogólne pkt. 2.2.2. Materiały i wyroby
przewidziane do wbudowania w zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją, powinny
mieć między innymi :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania;
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2.3. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów i wyrobów przeznaczonych
do wbudowania.
2.4. Rodzaje materiałów i wyrobów.
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
– płytki ceramiczne posadzkowe Gress płytki o wymiarach 33 x 33 cm i grub.
≥ 7,5 mm, nieszkliwione, skuteczność przeciwpoślizowa R10;
– płytki ceramiczne ścienne szkliwione (PN-90/B-12031)płytki o wymiarach 15 x 15 cm
i grubości 12,8 mm
– kleje do płytek (PN-EN 12004:2002)
do klejenia płytek ceramicznych ściennych szkliwionych oraz posadzkowych Gress użyć
klejów cementowych o podwyższonych parametrach tj. typu C klasy 2. Kompozycje klejące
do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:12002 lub
odpowiednich aprobat technicznych
3. Sprzęt i transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w specyfikacji
technicznej STO– wymagania ogólne, w pkt. 3.
3.2. Zaprawa do robót posadzkowych powinna być przygotowywana mechanicznie, przy
użyciu mieszarki do zapraw lub betoniarki wolnospadowej.
3.3. Zaprawy do spoinowania oraz kleje do płytek należy przygotowywać przy użyciu
mieszadeł i elektronarzędzi obrotowych.
3.4. Transport i składowanie klejów i zapraw do spoinowania w workach powinno
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowań.
3.6. Transport wyrobów przeznaczonych do wykonania wykładzin i okładzin nie
wymaga specjalnych środków i urządzeń. W czasie transportu należy zabezpieczyć
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości
materiałów, zalecane jest przewożenie ich na paletach, z załadunkiem i wyładunkiem przy
użyciu urządzeń mechanicznych.
3.7. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
3.8. Transport i składowanie klejów i zapraw do spoinowania w workach, powinno
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowań.
4. Wykonywanie robót
4.1. Przed przystąpieniem do wykonania wykładzin powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podłóg;
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.:
technologicznych;
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- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem;
4.2. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych
niż +5 o C;
4.3. Wykonane wykładzin i okładzin z płytek należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić
przed nasłonecznieniem i przewiewem.
4.4. Podłoża :
– podłoża pod płytki układane na posadzkach, podkłady pod płytki wykonać
z zaprawy cementowej, w obrębie pomieszczeń sanitarnych układanej na izolacji
przeciwwilgociowej. Podkład winien zapewnić równość podłoża i odpowiednie spadki.
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta
i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia materiałami bitumicznymi, farbami i
środkami adhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny
poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2m. W
podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne
przeciwskurczowe. Pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Zaleca
się wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym w celu zmniejszenia
ryzyka powstania pęknięć skurczowych.
– podłoża pod płytki szkliwione na ścianach
podłoże pod płytki na ścianach stanowić będzie tynk cem.-wap. marki M7 kat II, zatarty na
ostro. Zaleca się zagruntowanie podłoża tynkowego preparatem gruntującym, zgodnie
z instrukcją producenta. W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi, podłoże powinno
spełniać następujące warunki :
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam;
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej
mierzone łatą kontrolną o dł. 2m nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie
większej niż 3 na długości łaty;
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m;
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na
wysokości kondygnacji;
4.5. Wykonywanie wykładzin i okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych i okładzinowych, należy
przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki i panele
wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania.
– posadzki z płytek gresowych
położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wymiary oraz szerokość spoin
o minimalnym wymiarze 3 mm i max. 5 mm. Układać płytki względem najbardziej
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Na podłoże nanieść zaprawę klejącą pacą z zębatą krawędzią. Kompozycja klejąca
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnię około 1 m2 lub pozwolić na
wykonanie wykładziny w ciągu około 10 –15 min. Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy
od rodzaju podłoża i wielkości płytek i wynosi średnio 6 – 8 mm. Przed całkowitym
stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar. Do
spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od ułożenia
płytek.
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Spoinowanie wykonać rozprowadzając zaprawę fugową po powierzchni wykładziny pacą
gumową. Zaprawę fugową należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami.
Nadmiar zaprawy zebrać z powierzchni płytek wilgotną gąbką.
– okładziny ścienne z płytek ceramicznych
położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wymiary oraz przyjętą szerokość
spoin Układanie płytek rozpocząć od dołu w dowolnym narożniku. Na jednej ścianie
płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakową
szerokość większą niż połowa płytki. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować
spoziomowaną łatę drewnianą lub aluminiową, mocując ją na wysokości cokołu lub drugiego
rzędu płytek.
Na podłoże z tynku nanieść zaprawę klejącą pacą z zębatą krawędzią.
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnię około
1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10 –15 min. Grubość warstwy
zaprawy klejącej zależy od rodzaju podłoża i wielkości płytek i wynosi średnio 4 – 6 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego
nadmiar. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od
ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejącej. Spoinowanie wykonać rozprowadzając zaprawę fugową po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę fugową należy dokładnie wcisnąć
w przestrzenie między płytkami. Nadmiar zaprawy zebrać z powierzchni płytek wilgotną
gąbką.
5 Kontrola jakości robót
5.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin, badaniom
podlegać będą materiały wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały – płytki, kleje i materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm przedmiotowych lub aprobat technicznych oraz odpowiadać
parametrom określonym w niniejszej specyfikacji.
Badanie podkładów będzie wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres tych czynności kontrolnych będzie
obejmował:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia;
- sprawdzenie równości podkładu
w dowolnych miejscach i kierunkach;
- sprawdzenie spadków
z dokładnością do 1 mm;
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przy
za

pomocy

pomocą

łaty

łaty

dług.

dług.

2

2m
m

przykładanej
i

poziomnicy

Wyniki badać powinny być porównane z wymaganiami, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin, a w szczególności :
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- zgodności z projektem budowlanym i wprowadzonymi zmianami zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru;
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów;
- prawidłowości przygotowania podłoży;
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin;
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji;
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian obejmował
będzie :
- sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień;
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dług. 2 m
przykładanej w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 mm na długości łaty
i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu. Dla
okładzin z płytek na ścianach tolerancja odchyłek nie może przekraczać 2 mm na długości
2 m;
- sprawdzenie szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania;
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciąganego wzdłuż
spoin na całej ich długości, której odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki;
- sprawdzenie grubości warstwy klejącej pod płytkami, która powinna być zgodna
z ustaleniami niniejszej specyfikacji lub instrukcją producenta;
6. Obmiar robót
6.1. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
6.2. Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni podłogi lub oblicowanej ściany
w świetle przegród w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni podłóg odlicza się
powierzchnię słupów, pilastrów i innych wystających elementów większe od 0,25 m2.
7. Odbiór robót
7.1. Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin, tylko podłoża
podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, określonych w pkt.
7.1. specyfikacji technicznej STO – wymagania ogólne.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 5.1. niniejszej
specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać
podłoża za wykonane prawidłowo i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i
okładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, podłoże nie będzie odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa,
podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
7.2. Roboty wykładzinowe posadzek i okładzinowe ścian uznaje się za zgodne
z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji dały wynik pozytywny.
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7.3. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, wykładziny i okładziny nie
powinny być odebrane. W takim przypadku należy podjąć jedno z następujących rozwiązań:
- wykładziny i okładziny poprawić i przedstawić do ponownego odbioru;
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
wykładziny lub okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru tego
zakresu robót, z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia za te roboty w stosunku
do ustaleń umownych
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie
i powtórnie zgłosić do odbioru;
7.4. Podstawę do odbioru robót stanowić będą następujące dokumenty:
- projekt budowlany z ewentualnymi zmianami
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (certyfikaty,
deklaracje zgodności)
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonywania robót
- protokóły odbioru podłoży
- instrukcje producentów dotycząc zastosowanych materiałów oraz ich montażu
8. Podstawa płatności
8.1. Wymagania w zakresie podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej STO–
wymagania ogólne pkt.
8.9 Przepisy związane
9.1. Normy :
PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

(terakotowych),

klinkierowych

9.2. Przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi
i posadzki. Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r.
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część „B” zeszyt 5 : Okładziny
i wykładziny z płytek ceramicznych. Wydanie ITB – 2004 r.
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VII.

ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna „roboty malarskie wewnętrzne” określa zbiór
wymagań dla wykonania i odbioru robót związanych z pokryciem ścian i sufitów powłokami
malarskimi, które stanowią składową część robót podstawowych przy wykonywaniu zadania.
1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem podstawowym przy realizacji i odbiorze
robót nią objętych i jest integralną częścią dokumentów przetargowych przy zlecaniu zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych i rozliczaniu robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
1.3.1. Zakres robót podstawowych objętych niniejszą specyfikacją:
– roboty malarskie;
Przedmiotowy zakres uwzględnia wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót wyszczególnionych wyżej.
1.3.2. Prace towarzyszące i tymczasowe
Dla zakresu robót opisanego w pkt. 1.3.1, prace o charakterze tymczasowym
i towarzyszącym nie występują.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora
nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji STO wymagania ogólne pkt. 1.4.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów, ich pozyskiwanie i składowanie
podano w specyfikacji technicznej STO– wymagania ogólne pkt. 2.
2.2. Materiały i wyroby przewidziane do stosowania w zakresie robót objętych
niniejszą specyfikacją, powinny mieć między innymi :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".
- oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym;
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania;
2.3. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów i wyrobów przeznaczonych
do wbudowania.
2.4. Rodzaje materiałów i wyrobów.
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu będą stosowane :
– farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002
– farby olejne i ftalowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002
– lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002
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– środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych
– materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich : rozcieńczalniki, w tym : woda,
benzyna do lakierów i emalii, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie; środki do
odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża; środki do likwidacji zacieków i
wykwitów; kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża;
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez
producenta lub odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN;
3. Sprzęt i transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu podano w specyfikacji
technicznej STO– wymagania ogólne, w pkt. 3.
3.2. Do wykonywania robót malarskich należy stosować :
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża;
- papier ścierny korundowy o odpowiednim uziarnieniu;
- pędzle i wałki;
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
składników farb;
- drabiny i rusztowania;
3.3. Transport materiałów do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.
3.4. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i minusowymi
temperaturami. Pomieszczenia te muszą być wentylowane grawitacyjnie.
4. Wykonywanie robót
4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz budynku malowanie ścian i sufitów
można wykonywać po :
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych sanitarnych wraz z białym montażem oraz
instalacji elektrycznych z armaturą oświetleniową;
- ułożeniu wykładzin podłóg;
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki;
4.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
– nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona
zanieczyszczeń (np. kurzu, wykwitów solnych, tłuszczu).
– elementy metalowe należy przed malowaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości
zapraw, odtłuścić i zabezpieczyć antykorozyjnie.
– podłoża drewniane i z materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, bez
zepsutych i wypadających sęków oraz zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna
być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych
zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia naprawić szpachlówką.
4.3. Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5 o C i nie
wyższej niż 25 o C, a temperatura podłoża nie przekraczała 20 o C. Przy wykonywaniu prac
malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić
z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i
mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
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4.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich
Powłoki malarskie powinny być:
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie;
- aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk;
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta
i projektem budowlanym;
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla;
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek;
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża.
5. Kontrola jakości robót
5.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Badania obejmować będą podłoża oraz materiały, które zostaną wykorzystane do
wykonywania robót malarskich.
– badania podłoży pod malowanie:
•
•

•

badanie powinny być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania;
w przypadku podłoży z tynków zwykłych – zgodność z projektem, równość
i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych,
wilgotność tynków;
podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni,
wykonane naprawy i uzupełnienia;

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie z odległości około 1 m,
w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Wyniki badań będą porównane z wymaganiami pkt. 4.2. specyfikacji, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
– badania materiałów
bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich;
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach;
- wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu;
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: skoagulowane spoiwo, nieroztarte
pigmenty, grudki wypełniaczy, kożuch, ślady pleśni, trwały nie dający się usunąć osad, nadmierne utrzymujące się spienienie, obce wytrącenia, zapach gnilny.
5.2. Badania w czasie odbioru robót
Badania mają na celu przeprowadzenie oceny, czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące robót malarskich, w szczególności w zakresie:
- zgodności z projektem, specyfikacją techniczną i wprowadzonymi zmianami, które
odnotowano w dzienniku budowy i naniesiono w dokumentacji powykonawczej;
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów;
- prawidłowości przygotowania podłoży;
- jakości powłok malarskich;
Badania powłok malarskich przy ich odbiorze będą przeprowadzane nie wcześniej niż
po 10 dniach od zakończenia ich wykonania.
Badania techniczne będą przeprowadzone w temperaturach powietrza co najmniej +5 o C i
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65 %.
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Ocena jakości powłok malarskich będzie obejmować :
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym, z odległości około 0,5 m;
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku przez porównanie w świetle rozproszonym
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta;
- sprawdzenie odporności na wycieranie przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby.
- sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych poprzez wykonanie
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę
a następnie przetarcie pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za
dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie;
- sprawdzenie odporności na zmywanie przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą z pomocą
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża;
Wyniki tych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.4.4. i opisane
w dzienniku budowy oraz protokole z odbioru.
6. Obmiar robót
6.1. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
6.2. Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni malowanej w rozwinięciu, według
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się powierzchnię otworów
i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.
7. Odbiór robót
7.1. Przy robotach malarskich tylko podłoża podlegają zasadom odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu, określonych w pkt. 7.1. specyfikacji technicznej STO– wymagania
ogólne.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 5.1. niniejszej
specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, można uznać podłoża za
wykonane prawidłowo i zezwolić do przystąpienia do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, podłoże nie będzie odebrane. W takim
przypadku ustalony zostanie zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac, badania podłoży
zostaną przeprowadzone ponownie.
7.2. Roboty malarskie uznaje się za zgodne z projektem budowlanym, szczegółową
specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary
i badania omówione w pkt. 5 niniejszej specyfikacji dały wynik pozytywny.
7.3. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, powłoka malarska nie
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy podjąć jedno z następujących rozwiązań :
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki
z wymaganiami określonymi w pkt. 4.4. i przedstawić ją ponownie do odbioru;
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
powłoki malarskiej, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru tego zakresu
robót, z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia za te roboty w stosunku do
ustaleń umownych;
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest
do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru;
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7.4. Podstawę do odbioru robót stanowić będą następujące dokumenty :
- projekt budowlany z ewentualnymi zmianami
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (certyfikaty,
deklaracje zgodności)
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonywania robót
- protokoły odbioru podłoży
- instrukcje producentów dotyczących stosowania użytych materiałów
8. Podstawa płatności
8.1. Wymagania w zakresie podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej STO –
wymagania ogólne pkt. 8.
8.2. Wynagrodzenie za wykonanie robót malarskich uwzględnia:
- przygotowanie stanowiska roboczego;
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu;
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi;
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwjających
wykonanie robót na wysokości do 5 m od poziomu podłogi lub terenu;
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania;
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów;
- przygotowanie podłoży;
- próby kolorów;
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych
i drzwiowych;
- wykonanie prac malarskich;
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania
robót;
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania;
- likwidację stanowiska roboczego;
9 Przepisy związane
9.1. Normy :
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi
farbami emulsyjnymi.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
9.2. Przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Malowanie
zewnętrzne i wewnętrzne. Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część „B” : Roboty
wykończeniowe, zeszyt 4 : Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Wydanie ITB –
2003r.
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VIII.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

1. Wstęp
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna „instalacja wody zimnej i c.w.u” określa zbiór wymagań dla
wykonania i odbioru robót związanych budową instalacji wody zimnej i ciepłej wody
użytkowej, które stanowią składową część robót podstawowych przy wykonywaniu zadania
pn. :„ Budowa zaplecza sportowego w Ręczynie wraz z niezbędną infrastrukturą: zjazdem na
drogę publiczną, siecią i przyłączem wodociągowym, podziemną linią zasilającą
elektroenergetyczną, studnią rozsączającą wodę deszczową i zbiornikiem na nieczystości
płynne”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie
budowy instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej dla budynku zgodnie z pkt. 1.1.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie
etapy, w jakich będzie realizowana budowa instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.
Instalacje przedstawione do badań powinny spełniać następujące warunki:
- zakończenie wszelkich robót montażowych przy instalacjach,
- zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach, w których
występują elementy
instalacji,
- wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do
obiektu,
- wykonanie i sprawdzenie działania urządzeń technicznych i osprzętu instalacji.
1.3.1. Zgodność z dokumentacją
Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji powinna być wykonana zgodnie
z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie budowy instalacji wewnętrznych,
powinny być uwzględnione w dokumentacji powykonawczej.
1.3.2. Materiały
Materiały i prefabrykaty użyte do wykonania robót związanych z budową wewnętrznych
instalacji sanitarnych powinny być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi,
a w przypadku ich braku z dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentów oraz
powinny posiadać aktualne atesty.
1.3.3. Roboty wstępne
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W pierwszej kolejności należy wykonać:
- główne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych: przekucia i bruzdy,
- roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiałów.
1.3.4. Roboty montażowe.
Po wykonaniu wstępnych robót budowlanych umożliwiających wejście z robotami
sanitarnymi na plac budowy i po udostępnieniu frontu robót przez ekipę budowlaną, należy
przystąpić do robót instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi:
- montaż rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji wewnętrznych),
- wykonanie podejść do armatury wraz z zaworkami odcinającymi ,
- montaż armatury wg wytycznych branży architektonicznej,
- montaż urządzeń ,
- „biały” montaż wg wytycznych branży architektonicznej,
- wykonanie prób hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji
wewnętrznych),
- wykonanie izolacji cieplnej,
1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu budowę instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej dla budynku zgodnie z
pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wody zimnej,
ciepłej, cyrkulacyjnej a w szczególności:
2) zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z
zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),
3) wykonanie wewnętrznej instalacji wody,
4) wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne w bruzdach ściennych – wew. instalacja
ciepłej i zimnej wody,
5) montaż urządzeń sanitarnych na ścianach pomieszczeń,
6) montaż armatury sanitarnej, zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej
8) wykonanie próby szczelności rurociągów,
9) wykonanie płukania i dezynfekcji przewodów wodociągowych,
10) montaż izolacji termicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem w/w robót.
2. Materiały.
2.1. Rury, z których będzie wykonana instalacja wodociągowa
Poz.

1

Oznaczenie

-

Nazwa lub opis materiału

Uwagi

- rury wielowarstwowe z tworzyw sztucznych typu PeX

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej – firmy VIEGA, Heatpex, Uponor, TECE lub
równoważne:
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1) materiał: rury wielowarstwowe PeX,
2) połączenia: kształtki zaprasowywane, kształtki zaciskane, kształtki skręcane,
3) maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
4) maksymalna temperatura pracy: 95°C
5) czas pracy: 50 lat
6) dopuszczalna temperatura awarii: 100°C
7) dopuszczalny czas pracy w temp. awarii: 100 h.
8) chropowatość bezwzględna: 0,0004 mm
9) przewodność cieplna: 0,40 W/mK
10) rozszerzalności termiczna: 130 mm/100m
Dopuszcza się wykonanie instalacji wody z rur innego producenta, pod warunkiem
zastosowania średnic zastępczych do podanych w projekcie. W przypadku zastosowania rur
z innego materiału należy je montować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej i cyrkulacyjnej układanych podtynkowo – firmy
Thermaflex lub równoważne:
1) materiał: otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej z zewnętrzną folią chroniącą
przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi,
2) grubość min. 6 mm,
3) gęstość 30-40 kg/m3,
4) współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,038 W/mK, przy temp. 40°C,
5) współczynnik oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej µ ≥ 3500,
6) kategoria pożarowa – nie rozprzestrzenia ognia,
7) zakres temperatur -80°C ÷ +95°C.
- Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej i cyrkulacyjnej układanych natynkowo – firmy
Thermaflex lub równoważne:
1) materiał: otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej,
2) grubość min. 20 mm,
3) gęstość 20 kg/m3

} 15%,

4) współczynnik przewodzenia ciepła - λ = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,
5) kategoria pożarowa – nie rozprzestrzenia ognia,
6) maksymalna temperatura pracy +135°C.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku
i wyładunku materiałów.
Do przygotowania oraz łączenia rur PeX należy stosować narzędzia:
1) cięcie rur: nożyce dla rur d14-20mm, obcinak krążkowy dla rur d25-63mm,
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2) gięcie rur: sprężyna wewnętrzna, sprężyna zewnętrzna, giętarka,
3) kalibrowanie i fazowanie: urządzenia do fazowania, wiertarka,
4) połączenia zaprasowywane: zaciskarki (praski) ręczne, elektryczne, akumulatorowe,
5) szczypce, klucze monterskie, klucze dynamometryczne.
4. Transport i składowanie
4.1. Rury
Rury muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej wielkości. Kształtki należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przeładunku i magazynowania
przewodów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2. Elementy wyposażenia
Transport wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentów. Wszystkie elementy należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
4.3. Izolacje termiczne
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu z sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni
słonecznych na otuliny PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promieniowanie
ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
5. Wykonanie robót.
5.1. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych
- Przewody poziome prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań
przewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji oraz możliwość odpowietrzenia
przez punkty czerpalne.
Dopuszcza się układanie odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżniania z wody jest
możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
- Przewody instalacji należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.
- Dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej
(izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego)
- Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku
niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy przy spełnieniu warunków:
- temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0oC
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- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp.. powinny
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż to wynika z
wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury.
- Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.
- Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy
czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
- Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w warstwie izolacyjnej
podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów
powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
- Przewody układane w bruzdach prowadzi się w rurze płaszczowej w taki sposób aby przy
wydłużeniach cieplnych powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki
bruzdy i materiał ją zakrywający w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie
powstawały dodatkowe naprężenia lub siły rozrywające połączenia.
- Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji.
- Przewody wodociągowe należy izolować, gdy działanie ciepła może spowodować
podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30oC.
- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości pary
wodnej należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej
powierzchni rury.
- Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od
ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:
-

dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm

-

dla przewodów średnicy 32 ÷ 50 mm – 5 cm

-

dla przewodów średnicy 65 ÷ 80 mm – 7 cm

-

dla przewodów średnicy 100 mm – 10 cm.

- Przewody prowadzone obok siebie układa się równolegle.
- Przewody pionowe prowadzi się tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło
1 cm na kondygnację.
- Przewody poziome wody zimnej prowadzi się poniżej przewodów wody ciepłej, c.o. i gazu.
- Nie wolno prowadzić wodociągu powyżej przewodów elektrycznych.
- Minimalna odległość przewodów wodociągów od elektrycznych 0,10 m.
5.2. Połączenie rurociągów
Połączenia zaprasowywane – należy wykonać przez dokonanie zaciśnięcia odpowiednio
kalibrowanego bosego końca rury i łącznika. Do łączenia zaprasowywanego rur PeX stosuje
się:
- akumulatorową zaciskarkę,
- zaciskarkę sieciową dla średnic powyżej DN50.
Połączenia gwintowe – mogą być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub
z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.
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Wymagania dotyczące gwintów w metalu powinny być zgodne z PN-ISO 7-1 i/ lub PN-ISO228-1. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę
uszczelniającą. Stosowanie konopi jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany
w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów. W połączeniach z gwintami
wykonywanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem
wody. Połączenia gwintowe stosuje się w instalacjach o ciśnieniu roboczym do 10 bar
i temperaturze roboczej do 120°C.
Przewody poziome prowadzić tak, aby w najniższych miejscach załamań przewodów
zapewnić możliwość odwadniania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków
przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu zapewni ich samoodpowietrzenie,
a opróżnienie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
5.3 podpory
- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub
wsporników. Ich konstrukcja powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji,
odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub
wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja podpór przewodów poziomych
musi zapewniać swobodne przesuwanie się rur.
- Przewody układane w warstwie izolacji termicznej posadzki powinny być mocowane do
podłoża co 1 m.
- Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych i miedzianych w instalacji
wodociągowej

5.4 tuleje ochronne
- Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez
ścianę, a przewodu pionowego przez strop) należy stosować przepust w tulei ochronnej, która
powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.
- Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury
przewodu:
- co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową
- co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.
- Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm
z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki
i około 1 cm poniżej sufitu podwieszanego.
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- Przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem trwale plastycznym, nie działającym
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczenie i utrudniającym powstanie
w niej naprężeń ścinających.
- W tulei ochronnej nie może się znajdować żadne połączenie rury przewodu.
- Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei nie powinno być podporą przesuwną tego
przewodu.
- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem
szczegółowym w projekcie technicznym.
5.5. Montaż armatury
- Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
- Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była
dostępna do obsługi i konserwacji.
- Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę
wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pralki
automatyczne.
- Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
- Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby
w czasie rozbioru wody napływała ona „pod grzybek” .
- Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć,
zgodnie z projektem technicznym.
- W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód cieplej wody powinien być podłączony
z lewej strony.
- Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury
czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tabelą poniżej:
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5.8. Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej
- Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych
i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
- wody zimnej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody
- wody ciepłej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55oC do 60oC.
- Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu,
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.
5.10. Izolacja cieplna
- Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowane cieplnie.
- Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych
robót protokołem odbioru.
- Materiały izolacyjne, ich zakończenia powinny być w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposób składowania powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
- Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.
- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się
ognia.
- Grubości izolacji dobierać zgodnie z tabelą poniżej.
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5.11. Oznaczenia
- Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony
antykorozyjnej i izolacji cieplnej, należy oznaczyć:
- na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym
w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi
- w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku – w miejscach dostępu do armatury i urządzeń
związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.
6. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
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7. Odbiór robót
7.1. Obmiar powykonawczy
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji:
- długość przewodu mierzy się wzdłuż jego osi
- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint
i łączników
- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy.
7.2. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
- plan sytuacyjny
- opis techniczny
- rysunki powykonawcze
- obliczenia powykonawcze
- rozwiązanie instalacji wodociągowej p.poż.
- dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające dozorowi technicznemu (UDT)
- oświadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobów w instalacji
- instrukcję obsługi wraz z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń i wyrobów
- obmiar powykonawczy.
7.3. Odbiory
7.3.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej
- Odbiory międzyoperacyjne
poprzedzających.

są

elementem

kontroli

jakości

wykonania

robót

- Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą
wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy.
- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do
następujących rodzajów robót:
- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary
otworu,
- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku
odcinka pionowego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,
- wykonywanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów
części wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części
zewnętrznej tej instalacji – wymiary wewnętrzne, wykonane dna i ścian, spadek,
odwodnienie,
- Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania
instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych
odbiorem.
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- W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać
odbioru międzyoperacyjnego.
7.3.2 odbiór techniczny – częściowy instalacji wodociągowej
- Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub
części instalacji wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy
on na przykład przewodów ułożonych i zainstalowanych w zamurowanych bruzdach lub
zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych
w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody
budowlane, których sprawdzenie będzie możliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego
(technicznego).
- Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
- W ramach odbioru częściowego należy:
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi
zmiany w tym projekcje,
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami
określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
- Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować
miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które były objęte
odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokół niezbędnych badań
odbiorczych.
7.3.3 odbiór techniczny – końcowy instalacji wodociągowej
- Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
- instalację wypłukano, napełniono wodą,
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.
- Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
- Projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
- obmiary powykonawcze,
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
- protokoły odbiorów technicznych – częściowych,
-

protokoły wykonanych badań odbiorczych,
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- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np.
paszporty urządzeń ciśnieniowych,
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
- instrukcję obsługi instalacji.
- W ramach odbioru końcowego należy:
sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
-

sprawdzić protokoły odbiorów technicznych – częściowych,

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
- Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji
wodociągowej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
- Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.
7.4. Badania odbiorcze
7.4.1. Pomiary
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:
- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 K.
Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów zapewniających
dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączu lub śrubunku itp.)
po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie
nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń.
- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.
7.4.2 badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być
przemarznięty.
- Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed
przekroczeniem ciśnienia roboczego.
- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu
instalacji (szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.
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- Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być
wyposażona w zbiorniki wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresie wyższym.
- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia
roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami
podanymi odpowiednio w tablicach 8 i 9.
Tabela 8
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji wodociągowej wykonanej
z przewodów metalowych (ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozję albo miedzi)
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Tabela 9
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów
z tworzyw sztucznych

7.4.3. Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem
- Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie
zawierającym oleju.
- Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna
przekraczać 3 bar.
- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i podziałce
elementarnej 0,1 bar.
- W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji można je lokalizować
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego.
- Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz
w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka
sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być
słoneczna.
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- Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest niestwierdzenie nieszczelności
instalacji i niewykazanie przez manometr spadku ciśnienia.
7.4.4. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą
zimną należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą
o temperaturze 60oC.
7.4.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy
poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób
widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi.
7.4.6. Badania armatury odcinającej
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
- doboru armatury , co wykonuje się przez jej identyfikację o porównanie z projektem
(dokumentacją),
- szczelności zamknięcia i połączeń armatury,
- poprawności i szczelność montażu głowicy armatury.
7.4.7. Badania odbiorcze innych elementów w instalacji wodociągowej
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza,
odgazowywacz itp. powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji
i dokumentację techniczno – ruchową opracowaną przez producenta.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół.
8. Obmiar robót.
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
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 technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń
Inspektora nadzoru 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.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie 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 budowy.
9. Podstawa płatności.
Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynności
i spełnieniu wymagań i badań składających się na ich wykonanie, określonych dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
10. Normy związane
PN - EN ISO 6708 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego).
PN-EN 10226-1 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN – 84/B - 01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.
PN – 92/B – 01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN–B– 01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN – 87/B –02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.
PN – 87/B –02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
PN – 87/B –02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
elementów budowlanych . Wymagania.
PN – 76/B - 02440 Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody w budynkach. Wymagania
PN – 71/B – 10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN – 81/B - 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
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PN – 81/B - 10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN – 81/B - 10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
PN –B – 10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN – B – 73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania
i badania.
PN – B – 73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.
PN – 71/H - 04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk.
PN – H – 74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN – 70/N – 01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
PN – 70/N – 01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla
przesyłanych czynników.
PN – 70/N – 01270 - 14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitting for hot and cold water systems.
PN – EN 806 - 1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1:
Wymagania ogólne.
PN – EN 1717 Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed
przepływem zwrotnym.
EN 12502 - 3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach
przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo cynkowane
materiały żelazne.
ZAT/99 – 02 - 013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.
Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999r.
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IX.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

1. Wstęp
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych, które
stanowią składową część robót podstawowych przy wykonywaniu zadania.
1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe
występujące przy montażu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania
tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.
1.3. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne
z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w STO pkt 1.4.
Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki
od strony budynku.
Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odpływowym.
Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do
przykanalika lub innego odbiornika.
Wpust — urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie
etapy, w jakich będzie realizowana budowa instalacji kanalizacji sanitarnej.
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Instalacje przedstawione do badań powinny spełniać następujące warunki:
- zakończenie wszelkich robót montażowych przy instalacjach,
- zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach, w których
występują elementy instalacji,
- wykonanie i sprawdzenie działania urządzeń technicznych i osprzętu instalacji.
1.4.1. Zgodność z dokumentacją.
Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzoną
dokumentacją techniczną.
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie budowy instalacji wewnętrznych,
powinny być uwzględnione w dokumentacji powykonawczej.
1.4.2. Materiały.
Materiały i prefabrykaty użyte do wykonania robót związanych z budową wewnętrznych
instalacji sanitarnych powinny być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi,
a w przypadku ich braku z dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentów oraz
powinny posiadać aktualne atesty.
1.4.3. Roboty wstępne.
W pierwszej kolejności należy wykonać:
- demontaże istniejących i zbędnych urządzeń i instalacji kanalizacyjnych,
- główne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych: przekucia i bruzdy,
- roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiałów.
1.4.4. Roboty montażowe.
Po wykonaniu wstępnych robót budowlanych umożliwiających wejście z robotami
sanitarnymi na plac budowy i po udostępnieniu frontu robót przez ekipę budowlaną, należy
przystąpić do robót instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi:
- montaż rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji wewnętrznych),
- wykonanie podejść do armatury wraz z zasyfonowaniem ,
- montaż armatury wg wytycznych branży architektonicznej,
- montaż urządzeń ,
- „biały” montaż wg wytycznych branży architektonicznej,
- wykonanie prób hydraulicznych (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji wewnętrznych),
1.5. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią:
- projekt budowlany,
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- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi
zmianami),
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna
w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi
zmianami),
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót
z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
1.6. Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu budowę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku zgodnie z pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wewnętrznej kanalizacji
sanitarnej, a w szczególności:
1) wykonanie harmonogramu robót na wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej
w w/w budynku,
2) zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie
z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),
3) wykonanie przewodów kanalizacyjnych odpływowych pod posadzką z rur PCV-U
DN160,DN110 oraz PP DN110 ,
4) wykonanie przewodów spustowych (pionów kanalizacyjnych) z rur PVC-U DN110 z
zamontowaniem rewizji oraz wywiewek kanalizacyjnych na dachu,
5) wykonanie przewodów kanalizacyjnych prowadzonych w posadzce z rur PVC-U DN110,
PVC-U DN160
6) wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne z rur PVC-U DN110, DN75, DN50,
7) montaż urządzeń sanitarnych na ścianach pomieszczeń,
8) montaż armatury sanitarnej, zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej
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2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne
Przewody kanalizacyjne:
1) materiał: PVC-U, PP,
2) połączenia: kielichowe
3) uszczelka z elastomeru SBR, twardość 60 +/-5
4) max. temperatura ścieków: 75°C.
Elementy kanalizacyjne:
1) rewizje na pionach DN110,
2) rewizje na kanałach poziomych pod stropem piwnicy DN160,
3) rewizje na kanałach poziomych pod stropem piwnicy DN110,
4) zawory napowietrzające DN110,
5) wywiewki kanalizacyjne,
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".
2.2. Rodzaje materiałów.
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich
normach:
- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 13292:2002(U),
2.2.2. Przybory i urządzenia
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać
wymagania określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany został w pkt.
10.1. niniejszej specyfikacji.
3. Sprzęt.
3.1. Wymagania ogólne
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Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. Transport i składowanie.
4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą
być dłuższe niż 1 m,
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch
spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń
Przybory i urządzenia należy przewozić w
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

sposób

zabezpieczający

przed

ich

4.3. Składowanie materiałów
4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub
innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się
i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub
niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1 - 2 m.
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Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstępach co 1 -2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i
1 ,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać
przekładkami drewnianymi.
4.3.2. Składowanie przyborów i urządzeń
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy
w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych
należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej
0°C.
5. Wykonanie robót.
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:
- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.
5.2. Montaż rurociągów
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do
właściwego montażu rur i kształtek.
Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób
zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.
5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać
oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie,
pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym
spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.3.1. Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich,
z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości.
Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić
szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.
5.4. Połączenia z przyborami i urządzeniami
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich
powierzchni.
Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2.
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Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi
w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń.
6. Kontrola jakości robót
6.1 Kontrola wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje
sanitarne i przemysłowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.
Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez
zalanie ich wodą na całej wysokości.
Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie
wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania
szczelności należy uznać za pozytywny. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić
protokół badania szczelności
7. Obmiar robót
7.1. Obmiar powykonawczy
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji:
- długość przewodu mierzy się wzdłuż jego osi;
- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint
i łączników;
- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy;
- długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów
w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek.
Do długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych
i innych elementów.
- zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.
- liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się
w sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość
rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się
natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.
- uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się
w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy.
- przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. oblicza się w sztukach lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia.
7.2. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
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- plan sytuacyjny
- opis techniczny
- rysunki powykonawcze
- obliczenia powykonawcze
- rozwiązanie instalacji kanalizacyjnej
- oświadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobów w instalacji
- instrukcję obsługi wraz z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń i wyrobów
- obmiar powykonawczy.
8. Odbiór robót.
8.1. Zakres badań odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne
i przemysłowe" oraz WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych.
8.1.1. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelność połączeń,
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyborów i urządzeń.
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru
technicznego - częściowego.
8.1.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku
postępu robót, jak np.: wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie
jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego
– częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym.
8.1.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich
robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie
zakończyły się wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,
- prawidłowość wykonania połączeń,
- wielkość spadków przewodów,
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- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
- prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między
uchwytami (podporami),
- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
(szczegółowymi),
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, przyborów
i urządzeń.
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego.
9. Podstawa rozliczenia robót.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynności
i spełnieniu wymagań i badań składających się na ich wykonanie, określonych dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru końcowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty za określony zakres robót.
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Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
- wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,
- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,
- montaż rurociągów przyborów i urządzeń,
- wykonanie prób szczelności,
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.
10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1453-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.
Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i
systemu.
PN-ENV 1453-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia
dotyczące oceny zgodności.
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty
PN-89/M-75178.07 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do
wanien
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary
PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1)
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt Wymagania i badania
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PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe
PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe
PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
PN-EN 997:2001 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery
termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
- Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
10.2.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 2 października 2013 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2013 poz.
1409.)
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
tekst jednolity).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 tekst
jednolity).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 tekst
jednolity).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
tekst jednolity).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 tekst jednolity) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85
z 2005 r., poz. 729.
10.2.3. Rozporządzenia
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- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn.
zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 762).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 tekst jednolity, Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664 tekst jednolity).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109
z 2004 r., poz. 1156).
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X.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót dotyczących budowy instalacji centralnego ogrzewania dla
remontu wskazanych pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie
budowy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku zgodnie z pkt. 1.1.
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie etapy, w jakich będzie realizowana budowa instalacji centralnego
ogrzewania.
Instalacje przedstawione do badań powinny spełniać następujące warunki:
- zakończenie wszelkich robót montażowych przy instalacjach,
- zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach, w których
występują elementy instalacji,
- wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej,
- wykonanie i sprawdzenie działania urządzeń technicznych i osprzętu instalacji.
1.3.1. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ.
Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzoną
dokumentacją techniczną.
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie budowy instalacji wewnętrznych,
powinny być uwzględnione w dokumentacji powykonawczej.
1.3.2. MATERIAŁY.
Materiały i prefabrykaty użyte do wykonania robót związanych z budową wewnętrznych
instalacji sanitarnych powinny być zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w
przypadku ich braku z dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentów oraz powinny
posiadać aktualne atesty.
1.3.3. ROBOTY WSTĘPNE.
W pierwszej kolejności należy wykonać:
- demontaże istniejących i zbędnych urządzeń i instalacji hydraulicznych
- główne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych: przekucia i bruzdy,
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- roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiałów.
1.3.4. ROBOTY MONTAŻOWE.
Po wykonaniu wstępnych robót budowlanych umożliwiających wejście z robotami
sanitarnymi na plac budowy i po udostępnieniu frontu robót przez ekipę budowlaną, należy
przystąpić do robót instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi:
- montaż rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajów instalacji wewnętrznych),
- wykonanie wpięcia w istniejący układ c.o. na parterze budynku,
- montaż grzejników płytowych, wodnych,
- wykonanie podejść hydraulicznych do grzejników,
- montaż dolnych, kątowych zaworów odcinających przy każdym z grzejników
- montaż głowic termostatycznych w wykonaniu wandaloodpornym,
- wykonanie prób hydraulicznych i regulacji,
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu budowę instalacji centralnego ogrzewania dla budynku biurowego zgodnie z pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem w/w robót.
2. MATERIAŁY.
2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW
Przewody grzewcze – firmy VIEGA, Heatpex, Uponor, TECE lub równoważne:
1) materiał: rury wielowarstwowe PeX,
2) połączenia: kształtki zaprasowywane, kształtki zaciskane, kształtki skręcane,
3) maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
4) maksymalna temperatura pracy: 95°C
5) czas pracy: 50 lat
6) dopuszczalna temperatura awarii: 100°C
7) dopuszczalny czas pracy w temp. awarii: 100 h.
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8) chropowatość bezwzględna: 0,0004 mm
9) przewodność cieplna: 0,40 W/mK
10) rozszerzalności termiczna: 130 mm/100m
Dopuszcza się wykonanie instalacji c.o. z rur innego producenta, pod warunkiem
zastosowania średnic zastępczych do podanych w projekcie. W przypadku zastosowania rur z
innego materiału należy je montować zgodnie z zaleceniami producenta.
- grzejniki płytowe, stalowe, zaworowe w kolorze białym, z kompletnym zestawem
podłączeniowym, zaworami odcinającymi kątowymi u dołu np. CosmoBLOCK (kątowe dla
podłączenia od ściany, dla grzejników w rozmiarze 33 podłączenie od dołu, montaż na
stopach) i wkładkami termostatycznym w standardzie np. Vogel&Noot T6 lub inne
równoważne.
- głowice termostatyczne przy grzejnikach płytowych projektuje się jako wzmocnione z
blokadą nastawy wstępnej, blokadą antykradzieżową np. RA2920 firmy Danfoss lub inne
równoważne
3. SPRZĘT
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. RURY
Rury muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej wielkości. Kształtki należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przeładunku i magazynowania
przewodów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
Rury muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej wielkości . Kształtki należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przeładunku i magazynowania
przewodów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA
Transport wyposażenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywać się krytymi
środkami transportu. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentów.
Wszystkie elementy należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych
w pojemnikach.
4.3. IZOLACJE TERMICZNE
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu z sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
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Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych
na otuliny PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z
wykonaniem instalacji wyżej opisanych. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” – zeszyt nr 6.
Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do montażu instalacji centralnego ogrzewania należy:
- wyznaczyć miejsca montażu rur, kształtek, armatury, urządzeń,
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów.
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności :
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania
- układanie zasilaniania do poszczególnych grzejników
- montaż grzejników
- montaż termostatów w pomieszczeniach
5.1. MONTAŻ GRZEJNIKÓW
Grzejnik ustawiany przy ścianie montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany, sufitu lub wnęki.
Grzejnik w poziomie montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzenia.
Panele grzewcze mocować do suftu zgodnie z instrukcją producenta.
Wsporniki, uchwyty i stojaki osadzać w przegrodzie budowlanej w sposób trwały.
Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych zestawiono poniżej:
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Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po
przeciwnych stronach grzejnika). Krzyżowo można łączyć grzejniki przewidziane w projekcie
lub grzejniki długie (np. członowy składający się z więcej niż 20 członów) jeżeli jest to
technicznie możliwe.
Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest
niemożliwe, zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony gałązkami
grzejnikowymi w celu przeprowadzenia prób szczelności instalacji.
Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów
rozdzielczych) należy wyposażyć w armaturę spustową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY ROBÓT POPRZEDZAJĄCYCH WYKONANIE
INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Odbiory międzyoperacyjne dokonuje się szczególnie, gdy dalsze prace będą wykonywane
przez innych pracowników.
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Należy je prowadzić np. dla wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy –
umiejscowienie i wymiary otworu.
7.2. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY
Przeprowadza się dla tych części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót,
bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
- sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w
warunkach wykonania i odbioru, w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy - przeprowadzić niezbędne
badanie odbiorcze.
7.3. ODBIÓR KOŃCOWY INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Odbioru końcowego dokonuje się wtedy, gdy:
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem podłączeń
elektrycznych
- instalację elektryczną poddano opomiarowaniu
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym
- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz
badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające
instalację zapewniało uzyskanie
założonych parametrów czynnika grzejnego
- zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań
w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii.
W ramach odbioru końcowego należy:
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, a także protokoły
zawierające wyniki badań odbiorczych
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów
- sporządzić protokół odbioru, który nie powinien zawierać postanowień warunkowych.
7.4. BADANIA ODBIORCZE
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 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 SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
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7.5. POMIARY
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania wykonywać pomiary:
- temperatury zewnętrznej w miejscach zacienionych na wysokości 1,50 m nad ziemią i w
odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku
- temperatury wody (dokładność odczytu +/-0,5oK).
- spadków ciśnienia wody za pomocą manometrów różnicowych z dokładnością odczytu nie
mniejszą niż 10 Pa.
Pomiaru dokonywać 0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia lub w kilku jego
miejscach, tak, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a
odległość między punktami pomiarowymi nie przekraczała 10 m
- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach.
7.6. OBMIAR ROBÓT POWYKONAWCZY
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w
jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu:
- długość przewodu mierzy się wzdłuż jego osi
- do ogólnej długości przewodu wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników
- długość zwężki (redukcji) wliczyć do długości przewodu o większej średnicy
- długość przewodów przy badaniach na szczelność i na gorąco stanowi długość przewodów
zasilających i powrotnych.
7.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
- plan sytuacyjny
- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną
- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na którym naniesiono dokonane w trakcie
montażu zmiany i uzupełnienia instalacji)
- obliczenia powykonawcze
- dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT
- oświadczenia, że ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania są
zgodne z projektem technicznym i obowiązującymi przepisami i normami
- instrukcje obsługi instalacji wraz z DTR wyrobów i urządzeń
- gwarancje producentów lub dystrybutorów
- obmiar powykonawczy.
8. OBMIAR ROBÓT.
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń
Inspektora nadzoru 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.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
8.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie 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 budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkich czynności
i spełnieniu wymagań i badań składających się na ich wykonanie, określonych dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
10. NORMY ZWIĄZANE
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
PN-EN 442-2:1999/Al:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodności
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
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PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
PN-B-022421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze
PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obciążenia cieplnego.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla
kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla
przesyłania czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania
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XI.
1.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót elektrycznych,
które stanowią składową część robót
podstawowych przy wykonywaniu zadania.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
• rozdzielnice elektryczne;
• wewnętrzna linia zasilająca;
• instalacje odbiorcze;
• instalacja przeciwprzepięciowa;
• instalacja przeciwporażeniowa;
• instalacje teletechniczne.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
1.4.2. Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych
lub obcych w celu wyrównania potencjału.
1.4.3. Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
1.4.4. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych,
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie
w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów
równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
•

przepusty kablowe i osłony krawędzi,,

•

rury instalacyjne,

•

systemy mocujące,

•

puszki elektroinstalacyjne,

•

końcówki kablowe, zaciski i konektory,

•

pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe,
dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.)

86

1.4.5. Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub
wykorzystania energii elektrycznej.
1.4.6. Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
1.4.7. Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
1.4.8. Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące
do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł
światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska
przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich
parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub
elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.
1.4.9. Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia
obudowa.
1.4.10. Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich
zamocowania zgodnie z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
•

wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

•

kucie bruzd i wnęk,

•

osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

•

montaż uchwytów do rur i przewodów,

•

oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia

1.4.11. Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym
człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania
ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej
pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie
zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).
1.4.12. Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.
1.4.13. Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.
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1.4.14. Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów
w części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na
pancerzu metalowym kabla.
1.4.15. Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej
różnicy potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.
2.

Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO.
Wszystkie materiały użyte przy inwestycji powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty
techniczne.
Materiały użyte do robót:
-

-

-

-

-

Kable i przewody - zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały
izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały
przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4,5. Przewody
instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania
na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na
linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od
przeznaczenia danego przewodu. Napięcie znamionowe izolacji 750V. Jako materiały
przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył
do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - kable i przewody układane bezpośrednio na
podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów
o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są
szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na
temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość,
wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów
np.: paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw
sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak
rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub
zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu
gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub
podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej
2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane
w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie
zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X.
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Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system
montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe,
podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące
wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa φ 60 mm, sufitowa lub końcowa φ 60
mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa φ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub
czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne
do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do
mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.
-

-

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można
kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski
ochronne itp.
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
 Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą wkrętów lub
„pazurków".
 Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą
wkrętów lub przyklejane.
 Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o
przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.
 Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących
płomienia.
 Podstawowe dane techniczne gniazd:
 napięcie znamionowe: 250V lub 250V/
 prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

-

Osprzęt instalacyjny:
 Łączniki i gniazda ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
 Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach φ 60
mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".
 Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania
bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów.
 Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu
o przekroju 1,0÷2,5 mm2.
 Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub
niepodtrzymujących płomienia.
 Podstawowe dane techniczne:
 napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
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 prąd znamionowy: do 10 A,
 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
-

Osprzęt oświetleniowy - wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do
instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe
nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V
jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

Dla poszczególnych pomieszczeń projektuje się oprawy typu:
- Oprawa rastrowa 4x18W z kloszem (16 szt.)
- Oprawa typu DOWNLIGHT 2x26W IP44 (2 szt.)
lub równoważne.
W modernizowanych pomieszczeniach instalację gniazd wtykowych projektuje się obwodami
otwartymi przewodem YDYp 3x2.5mm2 układanymi w tynku lub w przestrzeni między
płytami gipsowymi w rurkach giętkich RVKL w zależności od technologii budowy ścian.
Gniazda w łazience zasilić należy osobnymi przewodami YDYp3x2.5mm2. Gniazda w
łazience muszą być umieszczone w odległości poziomej większej niż 60 cm od umywalki.
Przejścia przewodów przez granice stref pożarowych należy zabezpieczyć materiałami o
wytrzymałości ogniowej klasy IE60 atestowanymi p.poż. Podłączenia wszystkich urządzeń
wykonać zgodnie z DTR. oraz w porozumieniu z dostawcami poszczególnych urządzeń.
Stosować osprzęt o IP odpowiednim dla pomieszczenia.
Instalacje teletechniczne - sieć strukturalna
W pomieszczeniu komunikacji zostanie zabudowana szafa RACK 6U.
Zostaną zamontowane w niej:
- wentylatory,
- listwy zasilające,
- urządzenia aktywne (routery, switche – poza zakresem opracowania)
- patch panele
- organizery kabli
UWAGA OGÓLNA
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów
i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego
standardu wykonania.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO Wymagania ogólne pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne
pkt 4.
Materiały należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się co może
prowadzić do uszkodzenia materiałów w trakcie transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STO pkt 5.
5.2. Montaż urządzeń elektrycznych i przewodów
Elementy gniazd i łączników montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu
opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyłączniki
z wyposażeniem pomieszczenia.

należy

instalować

W sanitariatach należy przestrzegać zasady
z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.

w

poprawnego

sposób

nie

kolidujący

rozmieszczania

sprzętu

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu
było jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten
występował u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą
kombinacją barwy zielonej i żółtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami
instalacji i schematami.
5.3. Instalowanie połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny,
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia
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wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem
wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z
częściami przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej.
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami
metalowymi, należy stosować iskierniki .
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.
5.4. System okablowania strukturalnego.
System okablowania strukturalnego musi spełniać wszystkie wymogi, należy koniecznie
przestrzegać podstawowe zalecenia instalacyjne:
- należy używać tylko sprawdzonego sprzętu pochodzącego od jednego Producenta do
którego producent oferuje pełną obsługę techniczną (dokumentację, pomiary, doradztwo
instalacyjne, gwarancję),
- system okablowania musi być spójny i zgodny z normami,
- w przypadku przecięcia trasy linii teleinformatycznych z przewodami elektrycznymi, wolno
to zrobić tylko pod kątem 90 stopni,
- przewody sieci elektrycznej i informatycznej muszą być prowadzone w oddzielnych
kanałach. Jeżeli nie są one odpowiednio izolowane, odległość między nimi powinna wynosić
minimum 30 cm. W przypadku stosowania podwójnych kanałów sieć elektryczna powinna
być prowadzona w górnym przedziale
- nie wolno przekroczyć minimalnej wartości promienia gięcia kabla,
- nie wolno przekroczyć dopuszczalnej wartości naciągu kabla. Kable miedziane FTP mogą
być naciągane maksymalnie z siłą 110 N. Przekroczenie dopuszczalnego naciągu kabla może
spowodować zmianę położenia względem siebie żył, efektem czego będzie zwiększenie się
przesłuchów międzyszparowych,
- nie wolno dopuścić do powstania pętli, skręcenia oraz do powstania uszkodzeń izolacji
podczas układania kabla (spowoduje to obniżenie kategorii toru transmisji),
- dla przewodu kategorii 5 zaleca się co najwyżej 7 mm rozplot par,
- należy unikać styku kabla z ostrymi krawędziami,
- do rozwijania szpuli z kablem należy zastosować podstawę do szpul,
- do zaciskania wiązek kabli zabronione jest używanie opasek plastikowych. Należy stosować
opaski na rzepy
- należy zostawić odpowiednie zapasy kabli w punktach dystrybucyjnych
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO pkt 6.
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6.2. Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi Inwestora,
dokumentacji technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu
prowadzonych robót.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt 8.
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacją
techniczną i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.
8.3. Podstawa płatności
8.4. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 Wymagania
ogólne pkt 9.
8.5. Cena jednostki obmiarowej
Cena robót zgodnie z jednostką obmiarową obejmuje:
•

przygotowanie stanowiska roboczego,

•

dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

•

obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

•

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność
występuje),

•

usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

•

uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

•

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji
technicznej szczegółowej,

•

likwidację stanowiska roboczego.

•

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

9. Przepisy związane
9.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
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PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje
oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę
lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.
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PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i
zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami
albo cyframi.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach
niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku
domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody
pośredniczące.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów
prądu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do
obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB).
Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego
(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych
(Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne
na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
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