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CZĘŚĆ OGÓLNA

1. INFORMACJE WSTĘPNE  .  

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

1.1.1. Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących
wykonania i odbioru robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwą :
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Przebudowa - rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą
sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka przy ul. Narutowicza 11a
w  Łasku

Zakres  Specyfikacji  Technicznej  obejmuje  roboty  zawarte  w  przedmiarze  robót
przewidywanych  do  wykonania  wyżej  wymienionego  zadania  i  jest  zgodny  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o:

 umowę  i  założenia  programowe  zawarte  pomiędzy  Inwestorem  a  Wykonawcą
dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji,

 projekty obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane przez: 
WABUD mgr. inż. Jakub Woźniak, 98-100 Łask, ul. Warszawska 79

 ogólną charakterystykę obiektu
 inwentaryzację budowlaną obiektu
 przedmiar  robót,  zawierający  zestawienie  robót  przewidywanych  do  wykonania  w

kolejności technologicznej ich realizacji
 katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U.2012.462)

 Rozporządzenie  /WE/Nr2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia
5.11.2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia
16.12.2002 z późn. zm./

 Ustawa  z dnia  2901.2004r-  Prawo zamówień  publicznych   /Dz.U.Nr.19 poz.177 z
późn. zm. ogł.w Dz.U.z 2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz
1537/.

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.  

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.
   Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał następującą nazwę: 

Przebudowa - rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą
sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka przy ul. Narutowicza 11a

w  Łasku

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

 Wytyczenie geodezyjne budynku;
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 Wykonanie wykopu pod budowę;
 Wykonanie podlewki pod fundamenty.
 Wykonanie ław fundamentowych;
 Wykonanie ścian fundamentowych;
 Wykonanie izolacji fundamentów;
 Zasypanie fundamentów.
 Wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych;
 Obsadzenie nadproży prefabrykowanych;
 Wykonanie wieńców i nadproży żelbetowych;
 Montaż prefabrykowanej konstrukcji stropu (stropodachu);
 Wykonanie pokrycia stropodachu;
 Montaż okien i drzwi.
 Tynki wewnętrzne;
 Izolacje,
 Roboty posadzkowe;
 Roboty malarskie.
 Wytyczenie i wykonanie dojść i dojazdów do projektowanego budynku                
  Wytyczenie i wykonanie drogi pożarowej
  Wykonanie  instalacji elektrycznej,
  Montaż instalacji c.o. z przebudową sieci zewnętrznych
 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej  
 Wykonanie  instalacji wodno-kanalizacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej

2.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące obejmują: 
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlano – instalacyjnej, stanu
porea1izacyjnego -należy do obowiązków Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmują:
a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku Wykonawcy
b) zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - należy do obowiązków
Wykonawcy .
c) uzyskanie warunków dostępu do wody i energii elektrycznej - należy do obowiązków
Wykonawcy.

2.4. Informacje o terenie budowy.
2.4.1. Lokalizacja.

Rozbudowywany  obiekt  usytuowany  jest  na  dz.  nr  ew.  52/1  i  52/2,  obręb  20,  ul.
Narutowicza 11a, 98-100 Łask

2.4.2. Dane ogólne:
Działka o nr 52/2 jest zabudowana, znajduje się niej budynek przedszkola objęty opracowaniem
w zakresie przebudowy, na działce o nr 52/1 nie jest zabudowana - na terenie działki planowana
jest rozbudowa budynku przedszkola  - znajduje się plac zabaw dla potrzeb istniejącego
przedszkola, w ramach planowanej inwestycji zostanie on przeniesiony na teren działki o nr
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52/2 (jej południowej części). Teren działki jest względnie płaski ze skarpą od strony
wschodniej oraz sztucznie wykonaną górką (zjeżdżalnią) w miejscu planowanej rozbudowy.
Dojazd do działki bezpośrednio z drogi (oznaczonej na załączniku graficznym do wypisu z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego symbolem – 7KDW – droga wewnętrzna) –
dz. nr ewid. 46/43 poprzez istniejący wjazd oraz wyjazd (drogi pożarowej) do drogi (oznaczonej na
załączniku graficznym do wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
symbolem – 2KDD – droga dojazdowa) – dz. nr ewid. 46/34 pośrednio przez teren dz. nr
ewid.46/58 (oznaczonej na załączniku graficznym do wypisu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego symbolem – 1MW). Teren działek jest ogrodzony. Na działce
znajduje się roślinność trawiasta, krzewy oraz drzewa (przewidziane do częściowej wycinki
zgodnie z opisem na planie zagospodarowania terenu – rys. A0. Inwestor przed wycięciem
drzew musi uzyskać pozwolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami)

2.4.3. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych.
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować:
• projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy,
• projekt organizacji  robót budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty
winny uzyskać akceptację Inwestora.

3. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

       ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45200000-9)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem  ogólnej  ST  są  wymagania  wspólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
remontowo-budowlanych  wykonania  inwestycji  pn.  „Przebudowa -  rozbudowa budynku
Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na
pomieszczenia żłobka przy ul. Narutowicza 11a w  Łasku”

1.2. Podstawa opracowania
Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
- obowiązujących PN, 
- przepisach prawa budowlanego,
- atestach,
- świadectwach dopuszczenia,
- aprobatach technicznych,
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- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
- literaturze technicznej.

1.4. Wspólne wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które
są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:

 dokumentację projektową,
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

1.4.2. Obowiązki Wykonawcy.
1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych
punktów i poziomów odniesienia.
2.  Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji  Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robót.
3.  Wykonawca otrzymuje  od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentację  projektową,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje
się,  że wymagania  wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak
jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ważności:
1. Specyfikacja Techniczna
2.  Szczególne  uzgodnienia  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  – Projektant  –Wykonawca
robót
3. Dokumentacja Projektowa.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji  technicznej można uważać za
wartość docelową, od których dopuszczalne są odchylenia  zgodnie z parametrami tolerancji
wykonawczej. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność  jakości.  W  przypadku,  gdy  materiały  i  wykonane  elementy  budynku  nie  będą
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na zakładaną jakość
elementu budowli,  to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały zostaną
niezwłocznie zastąpione innymi.
4.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  utrzymanie  placu  budowy  w
zadowalającym stanie  i porządku od momentu przyjęcia  do czasu odbioru końcowego. W
miarę  postępu  robót  plac  budowy  i  jego  otoczenie  powinno  być  uprzątane  z  nadmiaru
materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:
-  umieszcza  tablice  zawierające  podstawowe  informacje  o  budowie.  Treść  informacji  i
lokalizacje tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy.
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- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewnia ich obsługę i dozorców.
6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające
przed:
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru
7.  Przed  rozpoczęciem robót  Wykonawca  ma  obowiązek  podjąć  niezbędne  kroki  w  celu
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
8.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  opiekę  nad  wykonanymi  robotami,
przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w
okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.
9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a
w tym:
• utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych,
• właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym
jako  rezultat  niewłaściwie  prowadzonych  robót  budowlanych  albo  przez  pracowników
wykonawcy.
10.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem
własności publicznej lub prywatnej.
11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną
Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomić  Inwestora  i  władze  konserwatorskie  i  przerwać
roboty do czasu dalszych decyzji.
12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie
personelowi  odpowiednie  urządzenia  socjalne  i  sanitarne  i  nie  dopuszczać  do  pracy  w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2. MATERIAŁY.  
2.1 Wszystkie  użyte  do wykonania  robót  materiały  powinny  posiadać  krajową  deklarację
zgodności z Polską Normą Wyrobu lub aprobatę techniczną. Producent wyrobów składa taka
deklarację na swoją odpowiedzialność.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  składowania  i  przechowywania  materiałów  w  sposób
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.
Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa  i  z  możliwością  pobrania  reprezentatywnych  próbek.  Szczególne  zasady
obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych i
paliw.
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Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod
względem jakości,  powinny  być  składowane  oddzielnie.  Dostawy tych  materiałów należy
przerwać.
Wykonawca  robót  przedstawi  zamawiającemu  na  co  najmniej  trzy  tygodnie  przed
planowanym  rozpoczęciem  robót  informacje  o  zastosowanych  materiałach,  certyfikaty  i
aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie
wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  budowlanych.  Wszelkie  materiały  i
urządzenia  zastosowane  w  dokumentacji  projektowej  można  zastąpić  równoważnymi,
stosując  te  same  parametry  techniczne  i  wymagania  funkcjonalne  poparte  certyfikatami,
świadectwami  dopuszczenia,  atestami  w  zależności  od  wymagań  wynikających  z
odpowiednich  przepisów.  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o
wyborze materiału. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Jeśli  Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora .
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Stosowanie materiałów równoważnych
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w
dokumentacji  projektowej  lub  technologią  równoważną.  W  przypadku  wystąpienia
możliwości  zastosowania  równoważnego  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,
spełniającego warunki techniczne i jakościowe występujące w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji  technicznej,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane
przez  Inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT I MASZYNY  
Dobór  sprzętu  i  maszyn  do  wykonania  robót  przewidzianych  w  kontrakcie  powinien
gwarantować jakość  robót określoną  w PN, warunkach technicznych  i  ST.  Dobór  sprzętu
Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

4. TRANSPORT.  
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.
1.  Szczególna  uwagę  należy  zwrócić  na  dobór środków transportu do przewozu środków
chemicznych, paliw, cementu luzem, styropianu, wełny mineralnej.
2.  Środki  transportu  powinny  posiadać  wyposażenie  specjalne  w  zależności  od  rodzaju
przewożonego ładunku.
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3.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów
podczas transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a także
w jego granicach.

5. WYKONANIE ROBÓT.  
Wszystkie  roboty  objęte  kontraktem  powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  PN,
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  technicznymi  i  ST dla  poszczególnych  rodzajów
robót wyszczególnionych w projektach wykonawczych i przedmiarach robót.
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i
rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.
Wykonanie  każdego  rodzaju  robót  powinno  być  odnotowane  w  dzienniku  budowy,
ewentualnie w protokole odbioru, w dokumentach badań i pomiarów.

5.1. Dokumenty budowy.
W  okresie  realizacji  kontraktu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia następujących dokumentów budowy :
dziennika budowy, księgi obmiarów, dokumentów badan i oznaczeń laboratoryjnych,
certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych,
dokumentów pomiarów cech geometrycznych, protokołów odbioru robót.
Pomiary i wyniki badan muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane
przez Wykonawcę i Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy
jest  to  zeszyt  opatrzony  pieczęcią  Inwestora  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w
odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  powinien  być  zaopatrzony  w  datę  i  podpis  osoby
dokonującej  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska,  stanowiska  służbowego  oraz  nazwy
instytucji, którą reprezentuje. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy,  ale tylko w zakresie bezpieczeństwa
wykonywania robót budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy.

5.1.2. Księga obmiaru
jest  dokumentem  budowy,  w  którym  dokonuje  się  okresowych  wyliczeń  i  zestawień
wykonanych  robót  w  układzie  asortymentowym  zgodnie  z  przedmiarem  robót.  Pisemne
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potwierdzenie  obmiarów przez  Inwestora stanowi podstawę  do  obliczeń.  Księgę  obmiaru
prowadzi kierownik budowy.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami
odpowiedzia1ny jest Wykonawca robót.
Do  obowiązku  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inwestora
projektu organizacji  robót, w którym przedstawia się  zamierzony sposób wykonania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe i organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót zgodnie  z
projektem.
 Projekt organizacji robót powinien zawierać :

 opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót,
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ,
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  podaniem  ich  parametrów

technicznych  oraz opisem wyposażenia  w mechanizmy  do sterowania  i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

 wykaz środków transportu (rodzaje i ilość),
 wykaz osób odpowiedzialnych  za jakość i terminowość wykonania  poszczególnych

elementów robót,
 wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
 opis  sposobu  i  procedury  kontroli  wewnętrznej  podczas  dostaw  materiałów,

sprawdzania i cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót
 opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :
 wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
 przestrzeganie  takich  warunków  transportu  i  przechowywania  materiałów,  które

zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
 określenie  i uzgodnienie  takich warunków dostaw (wielkości  i  częstotliwości),  aby

mogła być zapewniona rytmiczność robót,
 prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
 zgromadzenie  na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej  ilości  materiałów,

która pozwoli zrealizować je w sposób płynny.
Wszystkie  wykonane roboty i użyte materiały  powinny być zgodne z projektem,  Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.

6.2. Koszty badań kontrolnych.
Jeżeli  wyniki  dostarczonych  przez  Wykonawcę  badań  zostaną  uznane  prze  Inwestora  za
niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań.
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN, to koszty tych badań ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów
Rzeczowych.
Obmiar  robót polega na  wyliczeniu  i  zestawieniu  rzeczywistej  ilości  wykonanych  robót  i
wbudowanych materiałów.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty
podane są w jednostkach wg przedmiaru robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w
księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.
Odbiór  robót  jest  to  ocena  robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  przeprowadzona  przez
Inwestora.

7.1. Podział odbiorów.

7.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.  Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  ewentualnych
korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu robót.  Odbioru  dokonuje  inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
inspektora.
Jakość  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

7.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

7.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

7.2. Dokumenty do odbioru robót.
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące
dokumenty :
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 dokumentację projektową i ST,
 receptury i ustalenia technologiczne,
 dziennik budowy, księgi obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
 certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych
 dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,
 opinie  technologiczne  sporządzone  na  podstawie  wyników  badan  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru,
 dokumentację powykonawczą,
 operat kalkulacyjny.

7.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
Podstawą do  oceny jakości  i  zgodności odbieranych  robót  z  dokumentacją  projektową są
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz
oględziny podczas dokonywania odbioru.
Podstawą  do  odbioru  są  oględziny  oraz  badania  techniczne  i  ewentualne  pomiary
dokonywane  przez  laboratorium,  zaakceptowane  przez  Inwestora  oraz  dokonywane  przez
komisję odbioru.
Zgłoszenia  do odbioru  Wykonawca  dokonuje  zapisem do  dziennika  budowy i  przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów).
Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Inwestora.  Jakość  i  ilość
zakończonych  robót komisja  stwierdza  na  podstawie  operatu kalkulacyjnego  oraz badań i
pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji,  lecz nie ma większego wpływu
na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe.
Jeżeli  komisja  stwierdzi,  że  jakość  robót  znacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji
projektowej i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

8.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą

9. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr
109, poz. 1157; Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr
80, poz. 718)) 
[2] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  26 czerwca 2002r w sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 
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[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163) z pózn. zmianami) 
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz.
627) wraz z przepisami wykonawczymi 
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z
przepisami wykonawczymi 
[6] Zarządzenie  Ministra  Gospodarki Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia  15.12.1994 r w
sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
[7]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów deklarowania  zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041). 
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST.01.      ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
(CPV 45111100-1)

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  rozbiórek
występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą:

 rozebranie podłóg i posadzek w istniejącym budynku,
 rozbiórka okładzin ściennych
 rozbiórki ścian działowych z cegły, wykucia otworów drzwiowych i okiennych
 demontaż ocieplenia ściany istniejącego budynku
 rozbiórki istniejących sieci ciepłowniczych
 rozbiórka fragmentu ogrodzenia
 wycinka drzew i krzewów
 wywóz elementów z rozbiórek na wysypisko.
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY  
Dla robót wg SST.01. materiały nie występują.

3. SPRZĘT  
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT  
Transport  materiałów  z  rozbiórki  środkami  transportu.  Przewożony ładunek  zabezpieczyć
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  teren ogrodzić i oznakować zgodnie
wymogami  BHP,  zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalacje
teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia  06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie  bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.

5.2.1. Wymagania szczegółowe
Pokrycie dachowe i elementy obróbek blacharskich rozbierać ręcznie.
Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniem.
Posadzki, tynki rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiał odnieść poza obręb budynku lub
bezpośrednio na teren wysypiska.
Materiały i elementy budowlane przeznaczone do ponownego montażu należy demontować z
należytą starannością i zabezpieczyć do czasu ponownego montażu.
Ewentualne  dodatkowe  materiały  uzyskane  z  rozbiórek  do  ponownego  wbudowania
zakwalifikuje Inżynier.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są:
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 rozbiórki obiektów kubaturowych - [1 szt.,m3]
 dla pokrycia, posadzek, tynków [m2],

8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte SST.01.podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą

SST 02.  ROBOTY ZIEMNE (CPV 45111000-8)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z:
• wykonaniem wykopów pod ławy fundamentowe
- wywóz nadmiaru gruntu
• wykonaniem zasypek i podkładów gruntowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej, istotna cześć dokumentacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu, realizacji, przygotowaniu i odbiorze robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja techniczna.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres
robót wchodzą następujące czynności :
Wykopy.
Zasypki
Transport gruntu

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST SA zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność ze SST i pole-
ceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.

2.1  Wykopy
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Do wykonania robót wg SST.02. . materiały nie występują.

2.4. Zasypki
Do zasypania wykopów należy wykorzystać piasek dowieziony lub grunt wydobyty z tego sa-
mego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki ma-
teriałów budowlanych itp. 

3.0. SPRZET I MASZYNY.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać
przy użyciu dowolnego sprzętu np. łopaty, ubijaki i walce wibracyjne do zagęszczania.

4.0. TRANSPORT.
Samochody- wywrotki, taczki.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.1. Wykopy 
Wytyczyć obszar przewidzianych do wykonania robót. Sprawdzić zgodności warunków
terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kon-
trolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest  kon-
trolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
Wykopy winny być zabezpieczone przed napływem wód opadowych z terenów sąsiednich.
W przypadku wystąpienia wód gruntowych i opadowych należy odprowadzić je poza obszar
wykopu. W tym celu,  w zależności od warunków gruntowych, można zastosować systemy
igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi,  z których woda będzie wypompo-
wywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Od-
prowadzenie  wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających  musi
być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
a) jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następu-
jących bezpiecznych nachyleń skarp:
• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane
następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz
mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,
• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
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• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych
czynników.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
- wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
- warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym posadowienia powinna
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia
odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki  
5.2.1.Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania zasypki
• zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych
w nim robót.
• przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
• układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
• 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
- 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami.
• 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
• wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż
Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
• nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w
sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
• grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie zanieczyszczony.

6.0. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i od-
biór robót winny być wykonane zgodnie z normami: · PN-68/B-06050 - Roboty ziemne bu-
dowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
· kontrola polega na sprawdzeniu głębokości wykopów, stan zawilgocenia
podłoża i jakości gruntu go budującego.
· bieżąco kontrolować zasypkę gruntowa, materiał do zasypki, grubość i
równomierność warstw zasypki, stopię jej zagęszczenia (laboratorium).

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.
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Jednostkami obmiarowymi są:
- wykopy - [m3]
 - zasypki - [m3]
 - transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu

8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Wszystkie roboty objęte SST.02. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.0  ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
9.1 Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie
wskaźnika zagęszczenia gruntu.
[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
[5] PN-88/B-O4481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
[7] PN-78/B-067l4/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki
metoda bromowa.
[8]PN-80/B-O6714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.
[9] Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.
[10]PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

SST.03.  KONSTRUKCJE MUROWE (CPV 45262500-6)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru konstrukcji murowych z pustaka ceramicznego (względnie pustaka sylikatowego) 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczna.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie konstrukcji murowych tzn.:
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1. Ściany zewnętrzne
2. Ściany wewnętrzne 
3. Ściany fundamentowe

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIAŁY  
Proponowane  materiały  i  technologie  wykonawcze  podano  w  dokumentacji  projektowej.
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem,  że spełniają  wymagania
aktualnie  obowiązujących  norm (PN, BN) lub  posiadają  aprobaty techniczne  w przypadku
braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody inspektora.

2.1. Wyroby ceramiczne.

Ściany zewnętrzne
ściany dwuwarstwowe. Warstwa nośna z pustaka ceramicznego (względnie pustaka
sylikatowego) o gr. 25 cm o wytrzymałości fB,PN=20MPa (grupa elementów murowych
1, kategoria wykonania robót B)  murowana na zaprawie cem.-wap. 1:1:6 (marki 3) lub
na klej według technologii wybranego producenta
Ściany wewnętrzne.

 Ściany jednowarstwowe. Ściana nośna z pustaka ceramicznego (względnie pustaka
sylikatowego) o gr. 25cm o wytrzymałości fB,PN=20MPa (grupa elementów murowych 1,
kategoria wykonania robót B)  murowana na zaprawie cem.-wap. 1:1:6 (marki 3) lub na
klej według technologii wybranego producenta. Wszystkie ściany nośne o min. klasie
odporności ogniowej R30.

Ściany działowe gr. 12cm z pustaka ceramicznego (względnie pustaka sylikatowego/
pustaka gazobetonowego) o wytrzymałości fB,PN=15MPa (grupa elementów murowych 1,
kategoria wykonania robót B) murowana na zaprawie cem.-wap. 1:1:6 (marki 3) lub na
klej według technologii wybranego producenta.

Ściany fundamentowe.
Ściany fundamentowe zewnętrzne i wewnętrzne o gr. 25cm z bloczków betonowych

(M15) na zaprawie cem. 1:4 (marki 5)
2.1. Zaprawy.
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy zgodne ze sztuką budowlaną.
Ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg. PN-90/B-14501.
Przygotowane zaprawy powinny być wbudowane w czasie nie przekraczającym dla zapraw:
cementowych - 2 godz., a dla cementowo-wapiennych - 3 godz. Zaprawy do robót murowych
wykonywać  na  bazie  piasku  rzecznego  oraz  cementu  portlandzkiego  marki  25  do  35  z
dodatkami. Sposoby kontroli, badań i składowania cementu określono w szczegółowej ST dla
betonu. Magazynowanie wapna - tak jak cementu.
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Do  zapraw  cementowo-wapiennych  stosuje  się  dodatek  wapna:  sucho  gaszonego  lub  w
postaci ciasta wapiennego.
Zaprawy  przygotowuje  się  mieszając  cement  i  piasek  na  sucho  i  dodaje  się  wody  do
uzyskania właściwej konsystencji.
W przypadku zapraw na bazie ciasta wapiennego wpierw rozprowadza się  w wodzie ciasto
wapienne  -  w  odrębnym  pojemniku,  następnie  tak przygotowana  masę  płynną  dodaje  do
mieszanych składników suchych.

3. SPRZĘT.  
Pion murarski,  łata murarska, poziomica uniwersalna,  łata kierująca warstwomierz narożny,
sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany,
rusztowania warszawskie.
Dla przygotowania zapraw należy przewidzieć betoniarki.  Roboty można wykonywać przy
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza się sporadyczne przygotowanie
niewielkich ilości zapraw przez wymieszanie ręczne.

4. TRANSPORT.  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały sypkie należy
transportować samochodami samowyładowczymi. Pozostałe materiały samochodami
skrzyniowymi  i  dostawczymi.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWO.

5.2. Mury z cegły lub pustaka.
Mury należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wiązania cegieł zgodnie z technologią
robót murarskich, min.:

 układ  muru  powinien  odpowiadać  zasadom prawidłowego  wiązania  przyjętym  dla
muru z cegły,

 spoiny  w dwóch następujących  po sobie  warstwach poziomych  muru  powinny  się
mijać co najmniej o 6cm,

 grubość spoin poziomych  powinna  wynosić  12mm ( maksymalnie  17mm),  a  spoin
pionowych 10 mm (od 5 do 15mm),

 spoiny  powinny  być  wypełnione  "na  pełno",  a  w  murach  przeznaczonych  do
tynkowania dopuszcza się braki wypełnienia na głębokość 5-10 mm,

 mury  powinny  być  wznoszone  równomiernie  na  całej  ich  długości,  różnice  w
wysokości nie powinny przekraczać 4m dla murów z cegły,

 elementy  powinny  być  czyste,  a  ich  powierzchnie  powinny  być  przed  ułożeniem
zwilżone  woda;  nie  dopuszcza  się  wbudowywania  elementów  uszkodzonych  w
stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01,
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 wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów,
 roboty prowadzić w temperaturze powyżej 0°C.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1. Zasady ogólne.
Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami
oraz  instrukcjami  użycia  producenta  wybranych  materiałów  oraz  zgodnie  z  zasadami
ogólnymi podanymi w STWO.

6.1.1. Zgodność z dokumentacją.
Roboty  murowe  z  cegieł  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  ustaleniami  z  Inwestorem,
uwzględniającą  wymagania  norm.  Odstępstwa  od  ustaleń  powinny  być  uzgodnione  z
nadzorem technicznym.

6.2. Badania.
6.2.1. Program badań.
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania:
a) badanie materiałów,
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.

6.2.2. Warunki przystąpienia do badań.
Badania  należy  przeprowadzać  zarówno  w  trakcie  odbioru  częściowego
(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru
całości tych robót.
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca
jest zobowiązany przedstawić:
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.

6.2.3. Opis badań.
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

6.2.4. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.
Sprawdzenie  zgodności  obrysu  i  głównych  wymiarów,  grubości  murów  oraz  wymiarów
otworów  należy  przeprowadzać  przez  porównanie  murów  z  dokumentacją  techniczną  i
stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
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Pomiaru  długości  i  wysokości  murów  należy  dokonywać  taśmą  stalowa  z  podziałką
centymetrowa,  zaś  grubości  murów  i  wymiarów  otworów  -  przymiarem  z  podziałka
milimetrowa.  Jako  wynik  należy  przyjmować  wartość  średnią  pomiarów z  trzech miejsc.
Sprawdzenie  prawidłowości  wiązania  murów,  połączeń,  ułożenia  nadproży  i  osadzenia
ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i
pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia
murów  i  po  ich  ukończeniu.  W  przypadkach  gdy  oględziny  nasuwają  wątpliwości,  czy
grubość  spoin  nie  została  przekroczona,  należy  wykonać  pomiar  dowolnie  wybranego
odcinka muru przymiarem z podziałka milimetrowa i określić  grubości spoin poziomych  i
pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2m oraz przez pomiar
wielkości prześwitu miedzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością do l mm.
Dla murów z cegły dopuszcza się odchylenie na długości 1 m - 3 mm. Zwichrowanie na całej
długości ściany z cegieł nie może przekroczyć 10mm.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i
przymiarem z podziałka milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekraczać na długości 1 m
3mm dla murów z cegły, a na wysokości kondygnacji 6mm.
Sprawdzenie  poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnica  i łata  kontrolna  lub
poziomnica wężowa. Dopuszcza się odchyłki na dł. 1 m -l mm dla cegieł.
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać
stalowym  kątownikiem  murarskim,  łatą  kontrolną  i  przymiarem  podziałką  milimetrową.
Prześwit w odległości l m od wierzchołka mierzonego kata nie powinien przekraczać wartości
podanej w normie.

6.2.5. Ocena wyników badań.
Jeżeli  badania  przewidziane  normie  dały  wynik  dodatni,  wykonane  roboty murowe należy
uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik
ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z
wymaganiami normy.
W przypadku  uznania  całości  lub  części  robót  murowych  za  niezgodne  z  wymaganiami
normy  komisja  przeprowadzająca  badania  powinna  ustalić,  czy  w  danym  przypadku
stwierdzone  odstępstwa  od  postanowień  normy  zagrażają  bezpieczeństwu  budowli.  Mury
zagrażające  bezpieczeństwu  budowli  lub  nie  odpowiadające  określonym  w  projekcie
założeniom  funkcjonalnym,  powinny  być  rozebrane  oraz  ponownie  wykonane  w  sposób
prawidłowy i przedstawione do badań.

7. OBMIAR ROBÓT  

Wg wymagań wspólnych
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  technicznym,  ST  oraz  pisemnymi
decyzjami inspektora.
Odbioru  robót  należy  dokonać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  przepisów
związanych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1]PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły.
[2]PN-68/B-I0020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny.
[4]PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.
[5]PN-65/B-14503 - Zaprawy
[6]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[7]PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[8]Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  tom  I
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.

     SST.04. KONSTRUKCJE STALOWE (CPV 45223100-7)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z montażem podciągów i nadproży stalowych oraz montażem balustrad 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
przygotowaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w p1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w
obiekcie przetargowym a także zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne.
W zakres robót wchodzą:
Montaż nadproży stalowych
Montaż podciągów stalowych
Montaż  balustrad,
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIAŁY.  

2.1. Stal konstrukcyjna.
Stal profilowa ze stali St3SX, St3SY, St3S wg PN-EN 10025:2002
Stalowe elementy profilowe  (za wyjątkiem przeznaczonych do zabetonowania)
zabezpieczone co najmniej dwukrotnie farbą ognioodporną pęczniejącą
Podstawowym materiałem stosowanym przy wykonywaniu robót objętych niniejszą
specyfikacją jest stal kształtowa, która powinna spełniać wszystkie wymagania określone
normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325.
Przytoczone normy określają nie tylko kształt, przekrój, wagę poszczególnych rodzajów stali,
ale również określają długości minimalne i maksymalne, jakie można stosować do
wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia.
Materiały konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie mogą posiadać wżerów i ubytków
powierzchniowych, głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% powierzchni
materiału, nie mogą również zawierać zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych.
Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych.
W trakcie montażu elementów stalowych przestrzegać:

· stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego do elementów
układanych,
· przygotowania podłoża tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementu,
· stosowania podlewki wyrównawczej betonowej i stalowych podkładek
rektyfikacyjnych, umożliwiających równomierne układanie i montaż konstrukcji
stalowej.

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-  
EN   10025:2002  

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane są o długościach: do 140 mm - 3 do 13 m; powyżej 140 mm -
3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości
większej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

2.1.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom  
oddanym w PN-EN 10025:2002.

• Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć,
pęcherzy i naderwań.
• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
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• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania. wtrącenia
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są
dopuszczalne jeżeli:
• mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
• nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o
grubości większej.

2.1.3. Odbiór stali na budowie  
powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:
• znak wytwórcy
• profil
• gatunek stali
• numer wyrobu lub partii
• znak obróbki cieplnej
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbiór konstrukcji na budowie  
winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.2. Łączniki.

2.2.1. Materiały do spawania  
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody
ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:

• zaświadczenie jakości,
• spełniać wymagania norm przedmiotowych,
• opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami
obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Śruby.  
Do konstrukcji stalowych stosuje się:

- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
średnio dokładne klasy :
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II,
dla średnic powyżej 16 mm- 5.6-II.
• fundamentowe wg PN-72/M85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P
• nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
• podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
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Wszystkie łączniki powinny być cechowane : śruby i nakrętki wywalcowane cechy na
główkach.

2.3. Materiały powłokowe.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych specyfikacją są:

· piasek filtracyjny,
· farby podkładowe,
· farby nawierzchniowe,
· farby i środki ogniochronne.

Materiały stosowane do realizacji robót powinny spełniać stawiane im wymogi i posiadać
odpowiednie certyfikaty określone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiały
nie posiadające takich certyfikatów mogą być stosowane pod warunkiem, że przed ich
zastosowaniem przeprowadzone zostaną odpowiednie badania laboratoryjne i zostaną im
wydane odpowiednie zaświadczenia, które inspektor uzna je w pełni wiarygodne i
dopuszczające do stosowania.
Do zabezpieczeń pożarowych stosować materiały ściśle według wskazań w dokumentacji
projektowej. Ewentualne zamiany będą dopuszczone tylko i wyłącznie po uprzednim
uzgodnieniu z inspektorem, projektantem i po przedstawieniu odpowiednich certyfikatów i
dopuszczeń. Każdorazowo zamiana taka powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy.

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.4.1 Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek, wciągników lub
przenosić ręcznie. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę
możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu,
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcje należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych / i lub desek na
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie Elementy, które po
wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

 2.4.2. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach

2.5. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptację Inspektora.
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

• jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
• zgodności z projektem,
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• zgodności z atestem wytwórni
• jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji
• jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT.  

Roboty montażowe mogą być wykonywane (w zależności od zakresu) mechanicznie bądź
ręcznie.
Podstawowy sprzęt do montażu to spawarki i żurawie montażowe.
Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje się przy zastosowaniu
następującego sprzętu:

• piaskarki,
• sprężarki powietrza,
• urządzenia do malowania hydrodynamicznego.

Stosowany sprzęt musi mieć odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

4. TRANSPORT.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.

4.1. Transport zewnętrzny konstrukcji.
Podczas transportu, zarówno koleją jak też środkami drogowymi ograniczeń wymiarowych,
narzuconych głównie zdolnościami transportowych.
Przy transporcie kolejowym wymiary elementów nie powinny przekraczać:

• długość: 18,0m,
• szerokość: 3,0m,
• wysokość: 3,23m,
• masa: 20,0t.

Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów nie powinny przekraczać:
• długość: 11,0m,
• szerokość: 2,5m,
• wysokość: 2,5m,
• masa: 20,0t.

Dopuszczalne długość przy transporcie drogami prostymi, bez łuków wynosi 18,0m, a
podczas transportu na specjalnych przyczepach dopuszczalna wysokość może sięgać 3,10m.
Elementy transportowanej konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do
środka transportowego, aby nie dopuścić do ich zsunięcia się lub do zmiany położenia.
Elementy wiotkie należy usztywnić, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń.
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4.2. Transport wewnętrzny konstrukcji.
Prędkość poziomego przemieszczania konstrukcji powinna być umiarkowana przekraczać
prędkości 5 km/h.
Podnoszenie elementów konstrukcji przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest
niedopuszczalne. Od tej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń
sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia oraz po zatwierdzeniu ich przez
inżyniera. Konstrukcje przenoszona za pomocą żurawia należy przemieszczać na wysokości
nie mniejszej niż 1,0m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze transportu.
Podnoszona konstrukcje należy kierować linami zaczepionymi do niej i obsługiwanymi z
odpowiednio odległego miejsca.

4.3. Transport materiałów powłokowych.
Materiały służące zarówno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowej, jak też materiały
przeznaczone do zabezpieczania antykorozyjnego transportowane są samochodami
dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o średniej ładowności.
Materiał transportowany jest głównie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w
czasie transportu nie powinien być układany wielowarstwowo, gdyż mogłoby dojść do
uszkodzenia pojemnika.

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWO.

5.1.1. Cięcie.  
Brzegi po cieciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla,
nacieków i rozprysków metali po cieciu.

5.1.2. Prostowanie i gięcie.  
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny występować rysy i
pęknięcia.

5.1.3. Składanie zespołów.  
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej
w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy
powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania
odpowiednich połączeń.

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót montażowych.
Sposób osadzenia nadproży podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca się uwagę, by
wykonanie elementów stalowych były poprzedzone każdorazowo pracami pomiarowymi.
Otwory w ścianach wykonywać po uzyskaniu przez wylewki cementowe należytej
wytrzymałości.
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Elementy konstrukcyjne nadproży winny być dostarczane w stanie gotowym na budowę i
spełniać wymagania podane w normie PN-77/B -06200.
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać zgodnie z normą PN-77/B-06200 z
uwzględnieniem poniższych wymagań:
- elementy muszą być uważnie montowane, aby nie nastąpiło ich odkształcenie lub
zniszczenie powłok antykorozyjnych,
- w czasie montażu nie dopuszcza się mocowania do elementów nośnych konstrukcji części
pomocniczych, jeśli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montażu.
Projekt organizacji montażu opracowywany jest przez Wykonawcę przed przystąpieniem do
robót i uzgadniany z Inspektorem.
Wykonanie nadproży i podciągów stalowych obejmuje następujące roboty:

– wykonanie elementów nadproży i podciągów,
– wykonanie "poduszek" betonowych w ścianach,
– wykonanie bruzdy w murze jednostronnie,
– osiatkowanie elementów stalowych,
– zamontowanie 1/2 nadproża z jego zaklinowaniem,
– wykonanie drugiej bruzdy w murze,
– zamontowanie drugiej części nadproża i połączenie z częścią pierwszą ,
– wykonanie otworu w ścianie,
– wyszpałdowanie nadproży.

5.3. Szczegółowe warunki wykonania powłok.
Warunki techniczne, jakie powinny spełniać powierzchnie konstrukcji stalowych przed
przystąpieniem do znakowania ich określają normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053.
Wszystkie prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego można
wykonywać jedynie na elementach, które poddane zostały uprzednio badaniom pod katem
prawidłowości ich wykonania, i dla których dokonano wpisu do dziennika lub podpisano
protokół odbioru, dopuszczający do eksploatacji.
Wykonywanie powłok przeciwkorozyjnych jest dozwolone, gdy temperatura otoczenia
miejsca pracy mierzona termometrem rtęciowym o podziałce 0,5°C wynosi co najmniej +5°C,
temperatura konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie słoneczne lub przez realizowane
prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a wilgotność względna powietrza mierzona
hydrometrem o różnicy wskazań ±5% nie przekracza 85%. Czyszczenia i malowania na
otwartej przestrzeni nie wolno wykonywać w czasie występowania opadów atmosferycznych,
mgły i w pobliżu źródeł wydzielania pyłu. W godzinach rannych czyszczenie i malowanie
należy rozpocząć po wyschnięciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, a w godzinach
popołudniowych zakończyć przed wystąpieniem rosy.
Oczyszczone powierzchnie przed upływem 6 godzin od czasu zakończenia czyszczenia
należy pomalować warstwą farby podkładowej.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady ogólne
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO, a sprawdzenie
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegółowe dla robót montażowych.
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach. Sprawdzeniu jakości
podlegają :
wbudowane materiały,
wykonanie elementów przed ich zamontowaniem,
gotowa konstrukcja.

Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji oraz odchyłki montażu przyjąć wg PN96/B-
06200
Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru bieżąco podczas wykonywania prac.

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami inspektora.

7.2. Sprawdzanie wymiarów elementów.
Przy odbiorze wykonywanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z
projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi
pomiarowych.
Umiejscowienie i częstość pomiarów powinny być określone w planie kontroli i badań z
uwzględnieniem szczególnych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących próbny
montaż konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany.
Gdy dopuszczalne odchyłki są przekroczone, to należy postępować następująco:
a) jeśli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć, a
element powtórnie skontrolować,
b) jeśli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia
z projektantem konstrukcji.

7.3. Zabezpieczenie powierzchni.
Stan przygotowania powierzchni należy oceniać bezpośrednio przed malowaniem wg. PN-H-
97052.
Ocena wykonywania powłok powinna obejmować materiały malarskie, warunki i sposób
wykonywania prac oraz ocenę powierzchniową i grubość suchych powłok.
Pomiar grubości powłok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 należy wykonywać co najmniej w
czterech punktach na nie mniej niż 10% elementów powlekanych. Na każdym z badanych
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elementów średnia z pomiaru grubości nie powinna być mniejsza od grubości wymaganej, a
tylko jeden z odczytów może wykazać grubość mniejszą,  ale nie więcej niż 20% od grubości
wymaganej. Przy powtarzających się usterkach do czasu ich usunięcia należy stosować
pomiar grubości mokrej powłoki w nie mniej niż 10% elementów powlekanych, w miejscach
zlokalizowanych blisko krawędzi elementów.
We wszystkich przypadkach usuwania niezgodności kontrola powinna być wykonana
powtórnie. Przy reperacjach uszkodzeń powłok powinien być oceniany sposób wykonywania
prac oraz stan końcowy na podstawie oględzin zewnętrznych.

7.4. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST.
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikowych są
następujące dane i dokumenty:

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez inspektora,

 atesty użytych materiałów budowlanych,
 Dziennik Budowy,
 uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.5. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie
powinny być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych
budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zastępuje ona dotychczasowa normę PN-B-06200
oraz PN-87/M-69008.
Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie
jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montażu. Zakres kontroli i badan należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakości. Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać
wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane.
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli
i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone
odchyłki geometryczne układu,
jakość materiałów,
stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych.
W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co
najmniej:

 przedmiot i zakres odbioru,
 dokumentacje określająca komplet wymagań,
 dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami,
 protokoły odbioru częściowego,
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 parametry sprawdzone w obecności komisji,
 stwierdzone usterki,
 decyzje komisji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji
powinna być opracowana odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN-B-01806 (PN-
86/B-01806).

8. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiaru są:  masa gotowej konstrukcji w tonach.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.
[3]PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
[4]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
[5]PN-69/C-81545 - Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych powłok.
[6]PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozja. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali
do malowania
[7]PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.

SST.05 - ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót zbrojarskich i betoniarskich 
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiających i
mających na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych występujących w
obiekcie.
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W zakres tych robót wchodzą roboty obejmujące:
 zbrojenie konstrukcji prętami gładkimi i żebrowanymi,
 betonowanie konstrukcji ła wy fundamentowej,
 betonowanie konstrukcji rdzeni i wieńców żelbetowych
 osadzenie marek i kotew stalowych w elementach żelbetowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0
„Wymagania ogólne”.

2.2. Stal zbrojeniowa
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi stosuje się stal klas i gatunków wg
dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-
O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.
2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia,
pęknięcia widoczne gołym okiem.
2.2.3. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym
mają być podane:
– nazwa wytwórcy;
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215;
– numer wytopu lub numer partii;
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy
wytopowej;
– masa partii;
– rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
– znak wytwórcy;
– średnica nominalna;
– znak stali;
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– numer wytopu lub numer partii;
– znak obróbki cieplnej.
2.2.4. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw.
wiązałkowego.
2.2.5. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
2.2.6. Masa betonowa gotowa z atestem
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Wymagania do betonu użytego do budowy – wg projektu konstrukcji:

- Chudy beton C.8/10
- Beton konstrukcyjny C.20/25

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w ST 0 „Wymagania ogólne”.
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5.2. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
zbrojarskie i betoniarskie.
5.3. Przygotowanie zbrojenia
5.3.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
5.3.2. Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub
mechanicznie, bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.3.3. Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.3.4. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
5.3.5. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PNS- 10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na
nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12
mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia
równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych
powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy
zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia
powstałe podczas wyginania.
5.4. Montaż zbrojenia
5.4.1. Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej

35



Przebudowa - rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka 

smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej,
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
a) 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych;
b) 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych;
c) 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali;
d) 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów;
e) 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.4.2. Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw.
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do
łączenia prętów o średnicy do 12m, przy średnicach większych należy stosować drut o
średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.
5.5. Wykonywanie robót betoniarskich
5.5.1. Zalecenia ogólne
– Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN- 63/B-06251;
– Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.5.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
– Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pompę przystosowaną do
podawania mieszanek plastycznych;
– Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych
zapewniających wymaganą wielkość otuliny;
– Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m).
5.5.3. Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
– Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w
płaszczyźnie poziomej;
– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora;

36



Przebudowa - rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka 

– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund, po
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;
– Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
5.5.4. Przerwy w betonowaniu
– Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem;
– Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
projektantem;
– Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego;
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem betonowania.
– W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu trzech godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu.
– Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać dwóch godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
• Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznięciem;
• Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu;
• Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa;
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja;
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości robót wykonania betonu i zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy sprawdzić
zgodność przywieszek z zamówieniem; Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia,
gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.
Usytuowanie prętów:
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się
zmniejszenia
grubości otuliny;
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm;
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm;
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm;
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie
powinno przekraczać 3%;
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich
liczby na tym pręcie;
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm;
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
Przy odbiorze betonu gotowego należy sprawdzić jego zgodność z dokumentacją projektową.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zawarte są w w ST „Wymagania ogólne”.
7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora Nadzoru.
7.2. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
Nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową;
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach;
– rozstawu strzemion;
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów;
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w . ST 0 „Wymagania ogólne”.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1. Normy
• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
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• PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
- 8 -
ST 6 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie
• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
• IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
• PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe
wymagania
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
• PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
• PN-EN 206-1:2003 Beton.
• PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
• PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości
objętości.
• PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
• PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji;
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

SST.06. STOLARKA OTWOROWA ( CPV 45421000-4)
2. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem Specyfikacji  Technicznych  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  montażu  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  dla
inwestycji:  Przebudowa  -  rozbudowa  budynku  Przedszkola  Publicznego  nr  3  wraz  ze
zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako : Dokument  przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania:
- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający wyrób do stosowania w
Służbie Zdrowia
-  Aprobatę  Techniczną  Instytutu  Techniki  Budowlanej  w  Warszawie  dopuszczającą
stosowanie wyrobu w budownictwie.
- Atest bezpieczeństwa Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie.
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1.3. Zakres robót objętych SST.
/ kod CPV według Wspólnego Słownika Zamówień/
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Montaż stolarki okiennej 
Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej zewnętrznej 
Montaż parapetów zewnętrznych.
Montaż parapetów wewnętrznych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w części ogólnej.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY.
2.1 Materiałami  stosowanymi  przy wykonywaniu  robót  według  niniejszej  specyfikacji  są
materiały powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/
Wykonawca  zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. 
Zabudowaniu  podlega  kompletna  stolarka  okienna  wraz  z  parapetami  zewnętrznymi  oraz
drzwiowa:
- okna i drzwi z wysokoudarowego PCV  (z nawiewnikami) oraz drzwiowej. Stolarka okienna
Stolarka okienna i drzwiowa wg katalogu wybranej firmy lub na indywidualne zamówienie -
drewniana  lub  PCV.  Stolarka  zewnętrzna  dodatkowo musi  spełniać  wymogi  izolacyjności
termicznej – max. współczynnik przenikania ciepła Umax  1,1 w/m2K.

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm o kolorze
dopasowanym do kolorystyki elewacji części istniejącej budynku.
Parapety wewnętrzne z PCV.

2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom określonym w świadectwie ITB
dopuszczającym do stosowania i projekcie technicznym.
2.3. Składowanie elementów.
Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Wyroby układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. SPRZĘT.
Wykonawca  zobowiązany jest  do używania  jedynie  takiego sprzętu , który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót  , zarówno w miejscu tych robót , jak
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też  przy wykonywaniu  czynności  pomocniczych   oraz  w  czasie  transportu ,  załadunku  i
wyładunku materiałów  itp.

4. TRANSPORT.
Każda partia winna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą oraz projektem
indywidualnym. Elementy należy zabezpieczyć na czas transportu przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Elementy przewozić przy pomocy jednostek kontenerowych i palet
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Demontaż okien i drzwi drewnianych i stalowych oraz parapetów  zewnętrznych,
5.2. Przygotowanie ościeży.
5.2.1. Przed osadzeniem stolarki ościeża oczyścić, ewentualnie naprawić.
5.2.2 Stolarkę  okienną  należy  zamocować  w  punktach  rozmieszczonych  w  ościeżu  zgodnie  z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba  punktów
zamocowań

Rozmieszczenie punktów zamocowań
wysokość szerokość w nadprożu i progu Po bokach
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

150±200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3
150±200 8 po 1 po 3
powyżej 200 10 po 2 po 3

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.
5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej.
W   przygotowany otwór okienny  wstawić ramę okienną na podkładkach lub
listwach. Ramę ustawić, sprawdzić pion i poziom, zaklinować.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m, a 3 mm
na wysokości całego okna.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Po ustawieniu  ramy w otworze osadzić  w ościeżach kotwy mocujące  w ilości  podanej w
tabeli.  Szczeliny  między ościeżem i ościeżnicą  wypełnić  materiałem izolacyjnym ( pianką
montażową) dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB.
Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Szczelina pozostająca do wypełnienia ( luz montażowy) nie powinna być mniejsza niż 1cm i
większa niż 3 cm na stronę.
W następnej kolejności należy zawiesić skrzydła okienne oraz okno zamknąć.
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Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Obróbkę ościeży okiennych wykonywać po całkowitym wyschnięciu pianki montażowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1 Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu
użytkowego .
Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być
przeprowadzona w oparciu o : „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych / T.I , cz.I-IV ,Tom II ”.
-kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną 
-kontrola kompletności wymaganych atestów 
-kontrola certyfikatów i oświadczeń ,  kontrola  zgodności wymagań dotyczących wyrobów
oraz ich kompletności.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonana została stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic, 

8. ODBIÓR ROBÓT.
Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności
wyszczególnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI.  
Płatności podlega  ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych
w dokumentacji. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- demontaż starej stolarki wraz z utylizacją,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obróbką,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- tynkowanie  ścian wewnętrznych w pomieszczeniach.
10. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE.  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania.
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.

SST.07.  ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych w budynku .

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  powłokowych  izolacji  przeciwwilgociowych  i  termicznych  wg  SST  i
ustaleń z Inspektorem. Tzn.: 
   

 Izolacja termiczna ścian fundamentowych zewnętrznych w postaci styropianu
ekstrudowanego XPS150 o gr. min. 15cm.

 Izolacja termiczna ścian zewnętrznych (dla ściany zewnętrznej pełniącej funkcję
ściany wydzielenia pożarowego REI60 izolacja termiczna z wełny mineralnej) o gr.
20cm.  .

 Izolacja termiczna posadzek na gruncie w postaci styropianu EPS100 gr. 15cm.

 Izolacja termiczna stropodachu w postaci styropianu EPS150 o gr. min. 30cm.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIAŁY.  

Wszystkie  materiały  izolacyjne  zastosowane  do  robót  izolacyjnych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

43



Przebudowa - rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka 

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych pakowane w worki powinny być przechowywane i
magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta oraz wymaganiami  odpowiednich  aprobat
technicznych.  Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych
powinno  być  kryte,  suche  i  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem  oraz  opadami
atmosferycznymi.
Opakowania   należy układać na równym podłożu do wysokości 2 m,  tak by zachować ich
dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach (workach) sposób pakowania
i  magazynowania  wyrobów,  uzgodniony  z  odbiorcą  (wykonawcą  robót  izolacyjnych),
gwarantujący, że materiał nie będzie narażony na zniszczenie lub zawilgocenie.

2.2. Wełna mineralna 
Współczynnik przewodzenia ciepła Lambda = 0.045 W/mK
Do materiałów podstawowych zaliczane są płyty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej
spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.
Wyroby  do  robót  izolacyjnych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące
warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej),  są  właściwie  oznakowane  i
opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu  do granulatów z wełny mineralnej
skalnej bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  izolacyjnych  stropodachów  i  stropów  w
poddaszach nieużytkowych wełny mineralnej  skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, o ile jest prowadzony, lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.3. Płyty styropianowe
Współczynnik przewodzenia ciepła Lambda = 0.038 W/mK
Styropian odmiany EPS100 gr. 15 cm w posadzkach
Styropian odmiany EPS150 gr. 30 cm w stropodachu
a) Wymagania
·  płyty  styropianowe  powinny  posiadać  barwę  granulek  styropianowych  wstępnie
spienionych,
· dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń,
dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm
dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm
Łączna  powierzchnia  wad  nie  może  przekraczać  50  cm2,  a  powierzchnia  największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
· wymiary:
długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm
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szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ± 1,5 mm
grubość - 10-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%
b) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3 przy czym wysokość stosu nie
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
d) Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i
ruchu drogowego.

2.4. Styrodur  XPS 
- współczynnik przewodzenia ciepła Lambda = 0.032 W/mK
- wytrzymałość na ściskanie (wartość nominalna): ≥ 0,30 N/mm2 (300 kN/m2)
_ wytrzymałość na ściskanie dla długotrwałych obciążeń: ≥ 0,11 N/mm2 (110 kN/m2)
_ nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (28 dni): ≤ 0,5% objętościowo
_ nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (28 dni): ≤ 0,3% objętościowo
_ odporność na zamarzanie – rozmarzanie: – nasiąkliwość wodą po 300 cyklach
zamarzania – rozmarzania: ≤ 1% objętościowo
– zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 10%

3. TRANSPORT.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem
środowiska  przez  rozlanie.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

4. WYKONANIE ROBÓT.  

4.1. Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO.

4.2. Izolacja przeciwwodna ław i ścian fundamentowych
Izolację poziomą ław fundamentowych, ścian fundamentowych oraz posadzki na gruncie
stanowią dwie warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej. Względnie jako izolacje poziomą
można stosować 2 x folie izolacyjną budowlaną gr. min. 0,2mm.

Izolacja pionowa lekka ścian fundamentowych - Abizol R+P. Zamiennie można stoso-
wać 2  Dysperbit

4.3. Izolacja pionowa termiczna ścian fundamentowych.
Układanie płyt izolacyjnych ścian fundamentowych należy zacząć od dołu, od ław fundamen-
towych . Grubość płyt do izolacji 15 cm, Płyty mocowane są bezrozpuszczalnikowym klejem
bitumicznym lub cementową zaprawą klejową.
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Klej nakłada się punktowo na płytę (około sześciu punktów na jednej płycie). Spoina stanowi
tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane do ściany przez parcie
gruntu po zasypaniu wykopu. Płyty izolacji obwodowej muszą opierać się na mocnej podsta-
wie (na przykład na odsadzce fundamentu).  

4.4. Izolacja  termiczna stropów.
Projektowany stropodach  należy ocieplić styropianem gr. min. 30 cm

5. K  ONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

5.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie
i odbiór  robót  winny  być  wykonane  zgodnie  z  normami  i  wskazaniami  oraz instrukcjami
użycia producenta wybranych materiałów.

5.2. Materiały izolacyjne.
· wymagana  jakość materiałów izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona przez  producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem,
·  materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

5.3. Badania w czasie robót termoizolacyjnych
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej), instrukcji producenta i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. W czasie
wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie protokołu kontroli
lub w dzienniku budowy (o ile  jest  prowadzony)  wilgotność  i  warunki mikroklimatyczne
(temperatura, wilgotność powietrza).
Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji,
Równomierność ułożenia należy sprawdzić wzrokowo.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  .3.  niniejszej
specyfikacji,   a  następnie  odnotowane w formie  protokołu kontroli,  wpisane  do dziennika
budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

5.4. Badania w czasie odbioru robót
5.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny,  czy  spełnione  zostały
wszystkie  wymagania  dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych,  w szczególności w
zakresie:
-  zgodności  z  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacja  techniczna  (szczegółowa)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,
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- prawidłowości wykonania termoizolacji zgodnie z wymogami technologicznymi, 
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  (protokoły
kontroli) dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) dotyczące wykonanych robót.

5.5. Wyniki odbiorów
Wyniki  badan  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.3.  niniejszej
specyfikacji  technicznej,  opisane  w dzienniku  budowy (o ile  jest  prowadzony)  i  protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

6. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostka obmiarowa  robót  jest  m2  powierzchni  zaizolowanej.  Ilość  robót  określa  się  na
podstawie  przedmiaru  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i
sprawdzonych w naturze.

7. ODBIÓR ROBÓT.  

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

7.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest  podstawa do dokonania  częściowego rozliczenia  robót,
jeżeli umowa taka formę przewiduje.

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i  terminy  powoływania  komisji  oraz czas  jej  działania  powinna  określać  umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

 dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania robót,

 szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie
wykonywania robót,
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 dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku
prowadzonych  robót,  o  ile  są  prowadzone,  protokoły kontroli  spisywane  w trakcie
wykonywania prac,

 dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
 instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczną systemu termoizolacji,
 wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je
z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  robót
(szczegółowej),  opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia,  oraz dokonać oceny
wizualnej.
Termoizolacja  stropodachu posadzek i ścian powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe
pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana.
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości
wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru,
jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwo  użytkownika  i  trwałości
termoizolacji  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest
usunąć  wadliwie  wykonaną  termoizolacje,  wykonać  ją  ponownie  i  powtórnie  zgłosić  do
odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

 nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,
 rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną
 adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie izolowane,
 nazwę firmy wykonującej ocieplenie,
 grubość izolacji cieplnej (cm, mm),
 warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
 oświadczenie  kierownika  robót,  że  wbudował  materiały  oznakowane  zgodnie  z

przepisami ustawy Prawo budowlane  i obowiązującymi  w tym zakresie  przepisami
bhp i ppoż,

 ocenę wyników badań,
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
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 imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i
inspektora  nadzoru  budowlanego  złożone  przy  udziale  przedstawiciela
Zamawiającego.

Protokół odbioru końcowego jest  podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

8.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1] PN-77/B-27604 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[2]BN-79/6751-02 - Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
[3]BN-82/6759-05 - Taśma budowlana uszczelniająca
[4]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane  i  elementy budynku.  Opór  cieplny  i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
[5]PN-EN  IS010456:2004  -  Materiały  i  wyroby  budowlane.  Procedury  określania
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
[6]PN-EN 12524:2003 - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplnowilgotnościowe.
Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
[7]PN-EN ISO 13789:2001  –  Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat  ciepła
przez przenikanie. Metoda obliczania.
ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu
jako materiału  termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej”  Zalecenia  udzielania
aprobat technicznych ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat
technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe do
mocowania warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002
PN-EN 13163:2004 Norma  pt ” Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych
wprowadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )
-    PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.[8]PN-
EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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SST.08. ROBOTY POKRYWCZE (CPV 45261210-9)
1. WSTĘP.WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej są wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.

1.1. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.1. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
B.06.01.00 Pokrycie dachu.
B.06.02.01 Pokrycie papa termozgrzewalna .
B.06.03.00 Obróbki blacharskie
B.06.04.00 Rynny i rury spustowe.
B.06.05.00 Parapety zewnętrzne

Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.

1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora

2. MATERIAŁY.  

2.1. Papa termozgrzewalna
Papa  termozgrzewalna  na  osnowie  z  włókniny  poliestrowej  nawierzchniowa  i
podkładowa np wg Świadectwa ITB nr 974/93. ( nawierzchniowa do -25stC)

2.1. Obróbki z blachy  ocynkowanej.
Do wykonywania obróbek stosuje się blachy ocynkowanejgr. 0,5 mm

2.1. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej
rury spustowe o śr. 12cm z blachy ocynkowanej 0,5mm

2.1. Parapety zewnętrzne.
Do wykonywania parapetów stosuje się blachy ocynkowane powlekane gr 0,5mm 
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Do  realizacji  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  wymagane  są  narzędzia
specjalistyczne  związane  z  technologiami  poszczególnych  robót  oraz  powszechne
narzędzia dekarskie.

3. TRANSPORT.  

Materiały  i  sprzęt  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu
zaakceptowanymi przez inspektora,  w sposób zabezpieczający je  przed uszkodzeniem.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem.

4. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT.  

4.1. Wymagania ogólne dla podłoży
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie,  wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy
powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.
Krawędzie,  naroża  oraz  styki  podłoża  z  pionowymi  płaszczyznami  elementów
ponaddachowych należy  zaokrąglić  łukiem o promieniu  nie  mniejszym  niż  3  cm lub
złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

4.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże, do którego będzie zgrzewana papa należy odpowiednio przygotować tj oczyścić
z wszelkiego  rodzaju  nierówności  i  zanieczyszczeń mogących  mieć  wpływ  na  jakość
wykonanego  pokrycia,  oraz  zagruntować  preparatem  gruntującym.  Montaż  papy  do
podłoża może nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni.
Zagruntowanie  powierzchni  stanowi  także  tymczasową  ochronę  powierzchni  przed
wnikaniem do niej wody opadowej.

4.1. Izolacje papowe.
W pokryciach dwuwarstwowych z pap termozgrzewalnych na pierwszą warstwę należy
zastosować  papę  podkładową,  na  warstwę  wierzchnią  warstwę  nawierzchniową  z
posypką.
Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie
wpływu odkształceń dachu na tynk. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i
poprzecznych w każdej warstwie powinno być nie mniejsze niż 10 cm.
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

4.1. Obróbki blacharskie.
Obróbki  blacharskie  obejmują  wykonanie  obróbek  ogniomurków,  obróbek  okapów,
obróbek podstaw i czap kominowych, obróbek szczelin dylatacyjnych, 
Obróbki  blacharskie  powinny  być  dostosowane  do  wielkości  i  pochylenia  połaci
dachowych.
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- roboty blacharskie  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie
niższej od –15oC,
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach,
Obróbki  dachowe  montuje  się  w  różny  sposób  w  zależności  od  rodzaju  pokrycia.
Wykonywane  są one na budowie z dostosowaniem do sytuacji występującej w trakcie
realizacji  robót.  Przy  wykonywaniu  obróbek  elementów  wystających  ponad  dach,
obróbki wykonuje się z dwóch części, tak aby umożliwić pracę skurczowo-rozkurczową
tego  elementu,  inną  od  pracy  połaci  dachowej.  Połączenie  obróbek  na  sztywno
doprowadziłoby  w konsekwencji  do  ich  zerwania.  W  podobny  sposób  obrabiane  są
blachą dylatacje konstrukcyjne dachu.

2. Po wykonaniu i zamontowaniu obróbek blacharskich należy przystąpić do wykonywania
pokrycia docelowego. Po wykonaniu  kompletnego pokrycia dachowego montowane są
elementy odprowadzające wodę z połaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe

1.1. Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej
•  rynny  powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,
•  powinny  być  łączone  w złączach  poziomych  na  zakład  szerokości  40  mm:  złącza
powinny być lutowane na całej długości,
• rynny powinny być mocowane do podłoża uchwytami,  rozstawionymi w odstępach nie
większych niż 50 cm,
• spadki rynien regulować na uchwytach ,
• rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

1.1. Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej
•  rury  spustowe  powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających
długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,
• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach
poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej długości,
•  rury  spustowe  powinny  być  mocowane  do  ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w
odstępach nie większych niż 3 m,
• uchwyty powinny  być  mocowane w sposób trwały przez wbicie  trzpienia  w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury
żeliwnej na głębokość kielicha.
W zależności od rodzaju dachu odprowadzenie wody może przebiegać wewnątrz obiektu
lub przestrzeni stropodachu, wówczas rury spustowe wraz z wpustem dachowym muszą
być zamontowane przed przystąpieniem do wykonania ostatecznego pokrycia dachu.
Po  zakończeniu  robót  a  przed  ich  odbiorem zaleca  się  wykonanie  próby szczelności
dachu.
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2. KONTROLA JAKOŚCI.  

2.1. Materiały izolacyjne.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały  izolacyjne  dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z
zaświadczeniem  jakościowym wystawionym przez producenta powinien być on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  Nie dopuszcza się stosowania do robót
materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie  gwarancyjnym).  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.1. Roboty.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWO. Podłoże powinno być wykonane
z  materiału  nie  wpływającego  szkodliwie  na  pokrycie  dachowe  lub  na  obróbki
blacharskie.  Jeśli  to  niemożliwe,  należy  warstwy wodoszczelne  i  obróbki  blacharskie
oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego.
Kontrolę  prawidłowości  wykonania  podłoża należy wykonać przed przystąpieniem do
robót  pokrywczych.  Brzegi  rynien  powinny  być  wyokrąglone  w  postaci  zwoju  do
wewnątrz lub na zewnątrz rynny.
Brzegi  rynny  powinny  być  odgięte  do  środka  na  szerokość  5-7mm  i  obustronnie
połączone z rynną.  Każde załamanie  rynny należy oprzeć na uchwytach rynnowych,  a
naroża o kącie mniejszym od 120° usztywnić trójkątnym kawałkiem materiału, z jakiego
wykonano rynnę, zamocowanym do zwoju zewnętrznego.
Odległość pomiędzy uchwytami rynnowymi powinna wynosić 50-80cm, a w zależności
od pochylenia połaci i przekroju rynny ich przekrój wynosi:
4x25mm przy pochyleniu mniejszym niż 80% i średnicy 180mm;
5x25mm przy pochyleniu większym niż 80% i średnicy 180mm;
5x30mm przy średnicy powyżej 180mm bez względu na wielkość pochylenia.
Spadki  rynien  nie  powinny  być  niniejsze  niż  0,5%.  Zewnętrzny  brzeg  rynny  należy
umieścić  niżej  od brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu
rynny  powinien  być  usytuowany  o  25mm  niżej  w  stosunku  do  linii  stanowiącej
przedłużenie połaci. Największa nie zdylatowana długość rynny nie powinna przekraczać
20m, licząc odległość miedzy sąsiednimi rurami spustowymi.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 20mm przy długości rur
większej  od 10m.  Odchylenie  rur spustowych od linii  prostej mierzone na długości 2
metrów nie powinno być większe od 3mm. Osie załamań i kolanek powinny tworzyć z
osią rury spustowej kąt 110°-130°.
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Do rury spustowej nad połączeniem z rurą żeliwną należy przylutować kołnierz stożkowy
o  szerokości  5-6cm,  wykonany  z  tego  samego  materiału  co  rura  spustowa.  Nad
uchwytami rur powinny być przymocowane na rurach obrączki wykonane z tego samego
materiału co rura i zabezpieczające rurę przed zsuwaniem się.

2.1.1. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie należy wykonywać w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na
kalenicy w narożach. Polega ono na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są
zgodne z postanowieniami normy.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowego wykonania uchwytów, denek i
wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien.
Należy także stwierdzić,  czy rynny  nie  mają  dziur  i  pęknięć.  Zaleca  się  sprawdzenie
spadków i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien.
Sprawdzenie  rur  spustowych.  Należy stwierdzić  prawidłowość wykonania  połączeń w
szwach  pionowych  i  poziomych,  mocowań rur  w  uchwytach,  braku  odchyleń  rur  od
prostoliniowości i kierunku pionowego; należy także sprawdzić, czy rury nie maja dziur i
pęknięć.
Badania  należy  przeprowadzać  za  pomocą  oględzin,  z  wyjątkiem  sprawdzania
pionowości  rur,  które  należy  dokonać  za  pomocą  pionu  murarskiego  i  przymiaru  z
dokładnością do 5mm. Sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych polega na stwierdzeniu
prawidłowego  wykonania  połączeń  arkuszy,  umocowania  zabezpieczeń  i  odgięć  przy
murach. 

2.1.1. Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych. 
Należy stwierdzić prawidłowe wykonanie zabezpieczeń kominów oraz innych elementów
dachu, jak: wietrzniki,  włazy,  kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych  i nasady
kominowe.
Sprawdzenie  szczelności  pokrycia  należy  przeprowadzić  w  wybranych  przez  komisje
miejscach spośród szczególnie  narażonych na zatrzymywanie  się  i przeciekanie  wody.
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane
miejsca poddawać przez 10min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu,
obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy
nie przenika przez nie, tworząc zacieki.  Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób
umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia.

2.1.1. Ocena wyników badań. 
Jeżeli  badania  przewidziane  w  normie  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty
blacharskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż
jedno  z badań da wynik  ujemny,  całość  odbieranych  robót blacharskich  lub tylko  ich
cześć należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za
niezgodne  z  wymaganiami  normy  nie  mogą  być  przyjęte.  W tym przypadku  należy
poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia
go  do  zgodności  z  normą  a  po  poprawieniu  przedstawić  do  ponownego  badania.  W
przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na
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szczelność  pokrycia,  roboty  blacharskie  mogą  być  przyjęte  z  uwzględnieniem
procentowego obniżenia wartości robót.

3. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostka obmiarowa robót jest:
- m2 pokrytej powierzchni,
-  1mb  wykonanych  rynien  lub  rur  spustowych.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w
naturze.

4. ODBIÓR ROBÓT.  

4.1. Odbiór podłoża.
• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,
•  sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  (deskowania,  łacenia)  należy
przeprowadzać za  pomocą łaty kontrolnej  o długości 2  m lub  za pomocą szablonu  z
podziałką milimetrowa. Prześwit  miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien
przekroczyć 5 mm,

4.1. Odbiór robót pokrywczych.
4.1.1. Roboty pokrywcze,

jako  roboty zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru
częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest
niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
podłoża (deskowania i łat)
jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy.

Badania końcowe pokrycia
należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i
obróbek

55



Przebudowa - rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka 

blacharskich  i  połączenia  ich  z urządzeniami  odwadniającymi,  a  także wykonania  na
pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Odbiór pokrycia, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury  spustowe  mogą  być  montowane  po  sprawdzeniu  drożności  przewodów
kanalizacyjnych.

5. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

5.1. Ustalenia ogólne.
3. Podstawa  płatności  będą  warunki  zawarte  w  umowie  miedzy  Zamawiającym  a

Wykonawcą.

 Pokrycie z papy.
4. Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.

1.1.  Obróbki blacharskie.
5. Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
6. przygotowanie,
7. zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
8. uporządkowanie stanowiska pracy.

1.1. Rynny i rury spustowe
9. Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
10. przygotowanie,
11. zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
12. uporządkowanie stanowiska pracy.

1. PRZEPISY ZWIĄZANE  

13. [1]BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okrągłych.
14. [2]BN-66/5059-02 - Uchwyty do rynien półokrągłych.
15. [3]BN-95/6753-08 - Kity budowlane asfaltowokauczukowe uszczelniajace.
16. [4]PN-61/B10245 – Roboty blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
17. [5]PN-71/B10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i
18. badania przy odbiorze.
19.  [6]PN-75/B-12029/Az1:1999–  Ceramiczne  materiały  dekarskie.  Dachówki  i  gąsiory

dachowe. Badania.
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SST.09. TYNKI (CPV 45410000-4)
1. WSTEP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  realizacji  robót
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją
Techniczna.  Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  tynków
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
-Tynki wewnętrzne.
-Tynki mozaikowe

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,  a  w
szczególności:  nie  zawierać  domieszek  organicznych,  mieć  frakcje  różnych  wymiarów
(piasek drobnoziarnisty 0,25mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm),
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty,  do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty
Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o
prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
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Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie
po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement  portlandzki z dodatkiem żużla
lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno sucho  gaszone lub gaszone w
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT.  

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
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. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem,  że w ciągu
doby nie  nastąpi spadek poniżej  0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki
jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających.  Zgodnie  z
„Wytycznymi  wykonywania”  należy nanosić  po związaniu  warstwy narzutu,  lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, -w tynkach narażonych na zawilgocenie  oraz w tynkach zewnętrznych o
stosunku 1:1:2.
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5.2. Wykonanie tynków wewnętrznych

Przygotowanie podłoża
Skucie odspojonych fragmentów tynków

 W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawa na głębokość 10-15mm od
lica muru,  dlatego o ile  to możliwe  należy je  wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką
drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć
przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.

Neutralizacja podłoża.
W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem
do neutralizacji.
Przy nasycaniu jednokrotnym rozcieńczyć z woda w stosunku 1:1. Łączne zużycie preparatu
powinno wynieść 0,5kg/m2
Przy nasycaniu  dwukrotnym dla  zabiegu  pierwszego  roztwór 1:2 (jedna  część  preparatu i
dwie  części  wody)  a  dla  drugiego  nasycania  –  1:1.  Łączne  zużycie  preparatu  powinno
wynieść 0,5kg/m2. Między zabiegami należy zachować co najmniej 7 godzinna przerwę. Po
około 24 godzinach należy jeszcze raz powierzchnie  przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji
materiału  nie  stosować  naczyń  i  narzędzi  metalowych.  Konieczne  jest  zachowanie
szczególnej ostrożności,  stosowanie odzieży ochronnej i rękawic gumowych. Należy unikać
kontaktu ze skóra i oczami.

5.3. Tynki cokołowe zewnętrzne 
Dekoracyjny  tynk  cienkowarstwowy,  jakościowo kontrolowany,  do wykonywania  wypraw
tynkarskich.  Do  stosowania  na  podłożach betonowych,  tradycyjnych  tynkach  cementowo-
wapiennych,  płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych oraz tynkach gipsowych.
Doskonały na  powierzchnie  silnie  eksploatowane oraz narażone na zabrudzenia  (przejścia,
cokoły, balustrady, korytarze).
Przygotowanie podłoża
Tynk mozaikowy należy stosować na nośne, zwarte, suche, równe, czyste, wolne od kurzu i
pyłu oraz innych środków zapobiegających przyleganiu (np. olej,  klej do tapet, bitumy itp.)
podłoża: 
-  warstwy  zbrojone  siatką  z  włókna  szklanego  ,  (wiek  powyżej  3  dni),  zagruntowane
podkładem pod tynki w odpowiednim kolorze,
-  beton,  tynki  cementowe,  tynki  cementowo-wapienne  (wiek  powyżej  28 dni,  wilgotność
≤4%) zagruntowane podkładem pod tynki w odpowiednim kolorze.
Wykonanie 
Opakowanie tynku mozaikowego dokładnie wymieszać. Należy wcześniej sprawdzić odcień.
Zaleca się aby podkład pod tynki był zabarwiony w kolorze zbliżonym do kompozycji tynku.
 Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły,
aby uniknąć  nierównomierności struktury i barwy tynku. W związku z tym,  wykonywania
wyprawy nie należy przerywać.  Na jednej płaszczyźnie  pracować bez  przerw, zachowując
jednakową  konsystencję  materiału.  W  przypadku  konieczności  przerwania  pracy,  należy
wzdłuż  wyznaczonej  linii  przykleić  samoprzylepną  taśmę,  nałożyć  masę,  wygładzić,  a
następnie  zerwać taśmę  z resztkami świeżego materiału.  Po przerwie  należy kontynuować
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pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego wcześniej tynku można zabezpieczyć
taśmą  samoprzylepną.  Narzędzia  i  świeże  zabrudzenia  należy  zmyć  wodą,  a  stwardniałe
resztki tynku usuwać mechanicznie. 

Nanoszenie zaprawy 
Masę tynkarską równomiernie nanosić na podłoże za pomocą trzymanej pod kątem stalowej
nierdzewnej pacy, na grubość ziarna. Wygładzić wyprawę pacą stalową lub plastikową zanim
jej powierzchnia zacznie przesychać. Nie obrabiać ponownie wcześniej nałożonej zaprawy.
Stykające  się  powierzchnie  ścian  tynkować w miarę  możliwości  w ten sam dzień  w celu
uniknięcia różnic z powodu wpływów warunków atmosferycznych.

Wskazówki uzupełniające
-  nie  przerabiać  przy  temperaturze  poniżej  +  5°C  i  powyżej  25°C  (dotyczy  temperatury
powietrza i podłoża),
- nie mieszać z innymi zaprawami,
- narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą,
-  w  trakcie  pełnego  wiązania  (twardnięcia  tynku)  temperatura  otoczenia  nie  może  spaść
poniżej +5°C.

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję  w  sposób podany  w obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów materiałów  i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Badania w czasie wykonywania tynków 
Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności
jej  marki i  konsystencji,  powinny wynikać  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwykłe”.2  Wyniki  badan  materiałów  i  zaprawy  powinny  być  wpisywane  do  dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
tynkowych.
Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z  wymaganiami  w  pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć
wodą.
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8.2. Odbiór tynków.

8.2.1. Ukształtowanie
powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

 przygotowanie zaprawy,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 osiatkowanie bruzd,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 reperacje tynków po dziurach i hakach,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie próbek.
[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.
[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
 [8]PN-93/B-02862 - Odporność ogniowa.
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SST.10. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy oraz przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.
SST.10.01. Malowanie tynków
SST.10.02. Gruntowanie tynków

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania  farb  stosować  można  każdą  wodę zdatną  do  picia.  Niedozwolone  jest
użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.2. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć  cechy techniczne  zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych

2.3. Farby budowlane gotowe.
2.3.1. Farby  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Do malowania wewnętrznego należy zastosować farbę lateksową przeznaczoną do
dekoracyjnego malowania ścian i sufitów
Główne cechy farby lateksowej:

Farby 100% akrylowe lateksowe
Forma fizyczna: płyn 
Jakość : pierwsza
Przezroczystość : Kryjąca
Poziom połysku: Melamina
Procent połysku: Połysk w 60%:15 do30%, Połysk w 85%:40 do 55% 
Skład: Rozpuszczalnik: woda, Spoiwo 100%akryl Pigmenty : dwutlenek tytanu
Wydajność:3,7 L :39 do 44m2

2.4. Środki gruntujące.
Do  gruntowania  użyć  preparaty  wskazane  przez  producentów  odpowiednie  dla
poszczególnych rodzajów farb

3. SPRZĘT.  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych

4. TRANSPORT.  

Farby pakowane wg punktu 2.3.należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia  powinny być  ogrzane do temperatury co najmniej  +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez
3 dni nie może spaść poniżej + 1°C.
W czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń
sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach.

63



Przebudowa - rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka 

5.1. Przygotowanie podłoży

5.1.1. Podłoże pod farby 
Drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków
zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,
odtłuszczone i suche.
Malowane powierzchnie powinny być odtłuszczone i suche. 
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego
rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

5.2. Wykonywania powłok malarskich
5.2.1. Powłoki z farb emulsyjnych
powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny  dawać aksamitno-matowy wygląd  powierzchni.  Barwa  powłok powinna
być jednolita, bez smug i plam.  Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów
pędzla.

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni.
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoża.
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny
zewnętrzne.
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej
pod malowanie  kilku  kroplami  wody.  Ciemniejsza  plama  zwilżonej  powierzchni  powinna
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
a) badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
b)  badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
d) badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
sprawdzenie  zgodności barwy ze wzorcem dla farb olejnych  i syntetycznych:  sprawdzenie
powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
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prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  osunąć  wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową robót jest  m2  powierzchni  zamalowanej  wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb,  ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin
malarskich  oraz uporządkowaniem stanowiska  pracy.  Ilość robót określa  się  na podstawie
przedmiaru  z uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i  sprawdzonych  w
naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej

8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  wymaganiom  zawartym  w
normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.
Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie
ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1
Jeżeli  odbiór podłoża odbywa się  po dłuższym czasie  od jego wykonania,  należy podłoże
przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do
powłok  o  dobrej  jakości  wykonania.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie
polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełniana  lub
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym
narzędziem  powłoki  od  podłoża.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  woda
polegające  na  zwilżaniu  badanej  powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokra
miękką szczotka lub szmatką.
Wyniki  odbiorów materiałów i  robót  powinny  być  każdorazowo wpisywane  do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI.  

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą
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PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-62/C-81502 - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.

SST.11. KŁADZENIE PŁYTEK (45431000-7)
2. WSTĘP.  

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania oraz odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych
wykonywanych w ramach realizacji zadania określonego w pkt. 1.1.
1.3. Zakres stosowania SST
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 robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie:
– pokrycia podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element
warstw podłogowych,
– pokrycia ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę
architektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań
i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych,
oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych
według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz
określeniami podanymi w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
-aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych,
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
późniejszymi zmianami),
-protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokółami z badań kontrolnych,
-dokumentacja powykonawcza.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST.00.
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z
płytek ceramicznych powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
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 wykładzinowych i okładzinowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. 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.
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
wodnej E.3%. Grupa B I.
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
3%<E.6%. Grupa B IIa.
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E.10%. Grupa B IIb.
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E>10%. Grupa B III.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa, szczególnie
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień
ścieralności, mrozoodporność i twardość:
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Posadzki i wykładziny schodów należy wykonać z płytek ceramicznych (gres) . 
płytki ścienne szkliwione - posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasiąkliwość
wodna E>10%). Płytki przeznaczone są do wykładania ścian wewnątrz budynków w
warunkach oddziaływania temperatur powyżej 0° C, ponieważ nie są mrozoodporne. 
płytki podłogowe gres nie szkliwiony, mrozoodporne - posiadają parametry zgodne z PN-
ISO 13006:2001 załącznik G (nasiąkliwość wodna E < 0,5%). Płytki przeznaczone są do
wykładania ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Płytki te charakteryzują się małą nasiąkliwością,
dużą wytrzymałością na zginanie, dużą twardością oraz dobrą odpornością na ścieranie.
Zaleca się stosować w pomieszczeniach o bardzo dużym natężeniu ruchu oraz w strefach
wejściowych do budynków, jako okładziny schodów wewnętrznych i zewnętrznych.
Powierzchnie płytek gres nie szkliwiony o powierzchni polerowanej zaleca się konserwować
impregnatami, celem zabezpieczenia przed wchłanianiem zabrudzeń. Przed spoinowaniem
przeprowadzić próbę zastosowania fugi (zwłaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i
ewentualnie zabezpieczyć powierzchnie płytek przed przebarwieniem. 

Płytki na podłogi -Stateczność antypoślizgowa  min. R10. Klasa ścieralności V

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą
spełniać
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
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odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane.
Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa
woda pitna.
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 4
4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub
zamkniętych.
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania 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 (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
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– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu
elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu
surowego.
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż
+5oC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed
nasłonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie wykładziny
5.3.1. Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości
minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod
maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe
informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w
dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem elastycznym.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące
wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji
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producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność
kleju.
5.3.2. Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z
różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją
producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości
płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
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Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm – około 2 mm
– od 100 do 200 mm– około 3 mm
– od 200 do 600 mm– około 4 mm
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego
nadmiar,
można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie
płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy
zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.
5.4. Wykonanie okładzin
5.4.1. Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
–płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość
przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W
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przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym
(zgodnie z instrukcją producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące
wymagania:
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych
powłok malarskich,
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie
większej niż 3 na długości łaty,
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na
wysokości kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
5.4.2. Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości
cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek
podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
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Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla
niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami”
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny
podłogowej.
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też
usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu
wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem
należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się
okładziny i stawianym im wymaganiom.
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Impregnowane mogą być także płytki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały– płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych
miejscach i kierunkach 2 –metrową łatę,
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i
okładzin z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.
6.4. 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:
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
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przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien
obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocąłaty kontrolnej długości 2 m
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do
1 mm,
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest
dowodem nie wiązania płytek z podkładem,
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na
całej długości lub szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 mi 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w
projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
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- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na
długości 2 m,
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 mi 3 mm na długości całej okładziny,
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i
instrukcją producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00„Wymagania ogólne”
7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza się według stanu faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
wykładzinowych i okładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i
określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót
wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny
podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentację powykonawczą,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i
wyrobów,
- protokóły odbioru podłoże,
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać
je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny
wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie
wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do
odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń
umownych,.
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- 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.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów:
-rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,
-rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości
robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po
dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
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- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikającymi z
technologii robót z kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu z narzutami,
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie
elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w
umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E>10%.
Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej
E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
3%<E<6%. Grupa B II a.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E<10%. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%.
Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.
Grupa A II a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.
Grupa A II a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.
Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie
jakości powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i
siły łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia
metodą
Pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie
powierzchni płytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności
liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok
termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia
włoskowate płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i
kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali
Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na
ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości
na
zginanie i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości
wodnej.
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PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie
Arkady – 1990 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.

SST.12.  ROBOTY TERMORENOWACYJNE (z wyprawą
tynkarską) (CPV 45321000-3)

1. WSTĘP.  

1.1  Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  ST  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  dociepleniem  elewacji  budynku   Przedszkola
Publicznego  nr  3  wraz ze zmianą  sposobu użytkowania  części budynku  na  pomieszczenia
żłobka

1.2  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3  Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
dociepleniowych wykonywanych w bezspoinowym systemie ociepleń (BSO)
z  warstwą  styropianu  samogasnącego  EPS  70-040  o  grubości  20  cm,  Malowanie
docieplonych  ścian  farbą  silikonową  w  kolorach  zgodnych  z  projektem  kolorystyki
dostarczonym przez Zamawiającego.
Zakres robót wynikający z dokumentacji budowlanej obejmuje również:
- przygotowanie powierzchni ścian do docieplenia poprzez mycie lub szczotkowanie; 
- szpachlowanie ścian klejem z zatopieniem siatki z włókna szklanego oraz wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej i malowanie ścian 
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- zabezpieczenie  wszystkich krawędzi wypukłych poziomych i pionowych w tym krawędzi
ościeży okiennych i drzwi wejściowych kątownikiem aluminiowym perforowanym z siatką;

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót oraz
ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  ,Specyfikacją  Techniczną  oraz  zaleceniami
Inspektora nadzoru.

2.  MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
-     płyty ze styropianu do izolacji ścian zewnętrznych EPS040 gr 20 cm,
- płyty styropianowe gr.1-3 cm –  ościeża okienne,
- płyty styropianowe gr. 3 cm – boniowanie i nakładki 
- Kątowniki aluminiowe z siatką 
- Siatka zbrojona z włókna szklanego
- Zaprawa klejowa
- tynk cienkowarstwowy

3.  SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3   

4.  TRANSPORT.
Ogólne  zasady  dotyczące  transportu  materiałów  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
pkt.4.Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób
zapewniający ich właściwy stan techniczny.

5.  WYKONANIE  ROBÓT.
5.1   Wymagania  ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5.

5.1.1 Przy  wykonywaniu  prac  ociepleniowych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  reżimu
technologicznego a w szczególności :

-  należy  stosować  wyłącznie  „systemy  zamknięte”.  Niedopuszczalne  jest  mieszanie
elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów
-  wszelkie  materiały  wchodzące  w  skład  systemu  ociepleniowego  muszą  być  stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów
- w czasie  wykonywania  robót  i  w fazie  wysychania  temperatura otoczenia  i  podłoża  nie
powinna być niższa niż +5 st.C - zapewnia to odpowiednie warunki wiązania
- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzyst-
nymi  warunkami atmosferycznymi  ( deszcz,  silne  nasłonecznienie,  silny  wiatr),  zagrożone
płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć
- na rusztowaniach bezwzględnie muszą być zawieszone siatki ochronne
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5.1.2 Zgodność z dokumentacją.
      Roboty  elewacyjne  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną
uwzględniającą  wymagania  norm  i  określającą  rodzaj  tynku,  rodzaj  i  grubość  materiału
izolacyjnego. Nie dopuszcza się zamiany wełny mineralnej na styropian. Dopuszcza się tylko
takie  odstępstwa  od  projektu  ,  które nie  naruszają  postanowień  norm,  a  są  uzasadnione
technicznie,  uzgodnione  z  Inspektorem  nadzoru  oraz  są  udokumentowane  zapisem  w
dzienniku budowy.

5.2   Przygotowanie podłoży.
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. 
Przygotowanie podłoża:
- oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza lub zmyć wodą

pod ciśnieniem ( stosować ciśnienie max. 200 barów )
- ewentualne nierówności wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą  
-  wykwity oczyścić  na sucho za pomocą szczotki lub  zmyć  odpowiednio  przygotowanym

roztworem

5.3 Gruntowanie podłoża
W  przypadku  podłoży  pylących  ,  osypujących  się  i  nadmiernie  nasiąkliwych  należy
zastosować odpowiedni  preparat gruntujący,  zgodnie z instrukcją  stosowania i zaleceniami
dostawcy systemu.
 
5.4 Przyklejenie płyt termoizolacyjnych
5.4.1 Przygotowanie zaprawy
      Do klejenia  izolacji  termicznej  stosować fabrycznie  przygotowane zaprawy klejowe,
gotowe do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające
po  wymieszaniu  z  cementem zaprawę  klejową.  Zaprawę  klejową  przygotowywać  według
zaleceń producenta ( instrukcje i karty techniczne )

5.4.2 Nakładanie kleju 
Dla  zapewnienia  maksymalnej  przyczepności  płyty  należy  kleić  na  całej  powierzchni  w
dwóch fazach - tzw. metodą grzebieniową:
- faza pierwsza - zaprawę klejącą nanosi się na płyty gładką stroną pacy i szpachluje;
- faza  druga - nanosi się  drugą warstwę zaprawy klejącej  i  rozprowadza ją  pacą zębatą o
zębach  12×12 mm równomiernie  na  całej  powierzchni  płyty.  Zaprawę  klejącą  nanosi  się
równomiernie  na  całej  powierzchni  tak,  by  uzyskać  właściwą  przyczepność  na  całej
powierzchni płyty.
Zaprawę klejową nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.

5.4.3 Montaż płyt.
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Zaprawę  klejącą  nanosi się  równomiernie  na  całej  powierzchni  tak,  by uzyskać  właściwą
przyczepność na całej powierzchni płyty.
Płyty  należy  przykładać  do  ściany  natychmiast  po  naniesieniu  kleju.  Każdą  następną
przykłada się w odległości ok. 2 cm przed przyklejoną poprzednio, a następnie dosuwa do jej
krawędzi  i  dokładnie  dociska.  Płyty  należy  przyklejać  mijankowo,  dosuwając  ciasno  za
pomocą  pacy  drewnianej  do  poprzednio  przyklejonych.  Nadmiar  wychodzącej  z  boku
zaprawy klejącej trzeba usunąć - tak, by nie  była  widoczna na stykach płyt  i  nie  tworzyła
mostków termicznych.
Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po wyschnięciu kleju. 

5.4.4 Szlifowanie płyt.
     Nierówności i uskoki płyt należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. 
Po przyklejeniu  płyt  (ale  nie  wcześniej  niż  po 24 godzinach)  można  rozpocząć usuwanie
ewentualnych nierówności czy uskoków pomiędzy płytami.  W tym celu szlifuje  się  wełnę
grubym papierem ściernym nawiniętym na  dużą pacę drewnianą  lub  stosuje  się  specjalną
metalową  tarkę. Szlifowanie  należy  przeprowadzić  w  taki  sposób  aby  uniknąć
zanieczyszczenia okolicy pyłem.

5.4.5 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych.
     Do mocowania płyt użyć łączników z trzpieniem. Łączniki należy osadzać po stwardnieniu
kleju.  Długość łączników zależna jest od budowy ściany i grubości płyt  termoizolacyjnych.
Istniejący  tynk  należy  traktować  jako  podłoże  nienośne,  dlatego  wymaganą  głębokość
kotwienia  łączników  należy  liczyć  od  poziomu  właściwej,  nośnej  ściany  i  powinna  ona
odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej. Ilość łączników nie może być mniejsza niż
6-8  szt/m2  powierzchni  elewacji.  Przy  narożnikach  wymagane  jest  zwiększenie  ilości
łączników.  Odległość  pomiędzy  skrajnymi  łącznikami  a  krawędzią  budynku  powinna
wynosić dla ściany murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku ściany z betonu co najmniej
5 cm. Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają
osadzone w ścianie , po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki lub
wkrętakiem lub  wbity w  przypadku  łączników wbijanych.  Główka  łącznika  powinna  być
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych. 

5.5  Ochrona narożników i krawędzi.
     Do  obróbki  krawędzi  oraz narożników należy  stosować  rozwiązania  zalecane  przez
producenta systemu. Z reguły są to :
- kątowniki ze stali szlachetnej
- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą
- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą
- kątowniki z tzw. siatki pancernej

5.6 Zbrojenie przy narożach okien, drzwi itp.
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     Powyżej  i  poniżej  krawędzi  otworów okien  i  drzwi  ,  w celu  zabezpieczenia  przed
zwiększonymi  naprężeniami,  na  warstwę materiału  izolacyjnego  nakleić  pod kątem 45 st.
paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach min. 25x35 cm.

5.7 Warstwa zbrojona. 
     Warstwę zbrojoną wykonać po upływie 24 godz. od montażu płyt termoizolacyjnych. Po
tym czasie na płyty termoizolacyjne nałożyć zaprawę klejącą  i rozprowadzić ją równomiernie
pacą  ze  stali  nierdzewnej  tworząc  warstwę  z  materiału  klejącego  na  powierzchni  nieco
większej od przeciętnego pasa siatki zbrojącej.  Na tak przygotowanej warstwie natychmiast
nałożyć siatkę zbrojącą i zatopić w niej przy użyciu pacy nierdzewnej, szpachlując na gładko.
Kolejne pasy siatki układać z zakładem 10 cm. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i
całkowicie  zatopiona  w  warstwie  materiału  klejącego.  Grubość  warstwy  zbrojonej  po
stwardnieniu powinna być zgodna z określoną przez producenta systemu.

5.8 Wyprawa tynkarska
Przed układaniem tynków na suchą warstwę zbrojoną nadkłada się podkład tynkarski. Po jego
wyschnięciu  (ale nie wcześniej niż po upływie 24 godzin)  można przystąpić do nakładania
tynku. Należy układać  go od góry budynku ku dołowi. 

5.10 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi podłoży, etapów pośrednich oraz
stanu wykończeniowego.

5.10.1  Normatywne  odchylenia  podłoży (  stanów  surowych  )  przyjmować  jak  dla
konstrukcji  z prefabrykatów betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 „Warunki  techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  „  tom  I  „Budownictwo  ogólne”  część  2,
Wydawnictwo „Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

5.10.2  Normatywne  odchylenia  powierzchni  wykończonych wg  tablicy  24-1  str.  20
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „ tom I „Budownictwo ogólne”
część 4, Wydawnictwo „Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

6.    KONTROLA  JAKOŚCI.
      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST
„Wymagania  ogólne” pkt. 6.

6.1 Badania. 
      Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ociepleń przy kontroli
odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynk kat. III. 
6.2  Ocena wizualna wyglądu.
      Wykończona powierzchnia zbrojona  powinna charakteryzować się  brakiem miejscowych
wypukłości  i  wklęsłości  stwierdzonymi  wzrokowo,  okiem  nieuzbrojonym,  przy  świetle
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rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku  w świetle smugowym lub
ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
6.3 Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:
   Kontrola polega na sprawdzeniu  zgodności dokumentów dopuszczających  poszczególne
wyroby  do  obrotu  z  dokumentem  odniesienia.  Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności
wyrobów, dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej i jakościowej.
6.4 Kontrola międzyoperacyjna             
   Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość :
-  przygotowania  podłoża:  czy  podłoże  zostało  oczyszczone,  zmyte,  wyrównane,  czy
dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym
- przyklejenia  płyt  termoizolacyjnych:  równość i  ciągłość  powierzchni,  układ  i  szerokość
spoin
-  osadzenia  łączników  mechanicznych  polega  na  sprawdzeniu  liczby  i  rozmieszczenia
łączników mechanicznych
-  wykonania  warstwy  zbrojonej  polega  na:  sprawdzeniu  prawidłowości  zatopienia  siatki
zbrojącej w masie klejącej,  wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej,
sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
- zamocowania profili narożnych,
- równość powierzchni należy przyjąć :

 Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie
nie większej niż 3 na łacie kontrolnej długości 2,00m.

 Odchylenia  krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na
1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku

 Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wy-
sokości kondygnacji – 10mm

 Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości bu-
dynku

 Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego pro-
mienia nie powinno być większe niż 7mm.

7.    OBMIAR  ROBÓT.
      Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7

7.1   Sposób obmiaru robót.
7.1.1  Tynki  i malowanie  ścian oblicza się  w metrach kwadratowych jako iloczyn długości
ścian w rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu
do górnej krawędzi ściany , dolnej krawędzi gzymsu, lub górnej krawędzi tynku .

8.    ODBIÓR  ROBÓT.
      Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.1   Badania w/g pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.
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W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych.
Roboty  poprawkowe  wykonuje  Wykonawca  na  swój  koszt  w  terminie  uzgodnionym  z
Inspektorem.

9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
      Zasady płatności zostały określone we wzorze umowy.
Ilość zakończonych i odebranych robót określonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g cen
wynikających z przetargu zgodnie z załącznikiem cenowym do umowy za wykonanie całości
określonego zakresu robót.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE .
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity – ak-
tualizacja z dnia 27.05.2004

- ETAG 004 – Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izo-
lacji cieplnej z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002

- ZUAT 15/V.07/2003-„Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty”
Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowla-
nej, 2003r.

- ZUAT  15/VIII.07/2003  –  „Zaprawy  klejące  i  kleje  dyspersyjne”  Zalecenia  udzielania
aprobat technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

- ETAG 014 – Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – „Łączniki tworzywowe
do  mocowania  warstw  izolacji  ociepleń  ścian  zewnętrznych”-  Dz.  Urz.  WEC  212  z
6.09.2002

- PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.  Wymagania i badania przy od-
biorze.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wpro-
wadzonych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )

-    PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny

     mineralnej

-    PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

-    Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
      budynków. Warszawa 2002 
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SST.13. ROBOTY RUSZTOWANIOWE (CPV45262100-2)
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  rusztowań  budowlanych  przyściennych  z  rur  stalowych.  Rusztowania  te  są
przeznaczone do wykonania robót elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIAŁY.  

Stojaki  stalowe,  płyty  pomostowe  znormalizowane,  stężenia  stalowe  pionowe  i  poziome,
daszki  ochronne,  odbojnice,  drabiny,  urządzenia  piorunochronne,  podkłady  pod  stojaki,
zakotwienia.

3. SPRZĘT.  

Nie występuje.

4. TRANSPORT.  

Samochodowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Podkłady  pod  stojaki  układać  na  przygotowanym  podłożu  prostopadle  do  ścian  budowli,
dopasować ich układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej”, dla której rozstaw stojaków wynosi
2,0  m  w  kierunku  podłużnym  i  1.35  m  w  kierunku  poprzecznym.  Wysokość  każdej
kondygnacji  rusztowania  winna  wynosić  2,0 m.  Stężenia  poziome należy rozmieszczać  na
całej  długości  rusztowania  w  sposób  zapewniający  nieprzesuwność  na  całej  długości
rusztowania  w  sposób  zapewniający  nieprzesuwność  węzłów.  Pierwsze  stężenie  poziome
zakłada się  pod pierwszą kondygnację nad podłożem, należy je  montować bezpośrednio do
stojaków rusztowania.
Zewnętrzne  stojaki  rusztowań  należy  łączyć  stężeniami  pionowymi  na  całej  wysokości
rusztowania.
Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a
odległość miedzy polami stężeń nie może być większa niż 10,0 m.
Konstrukcja  rusztowania  winna  być  kotwiona  do ściany  budynku  w sposób zapewniający
stateczność i sztywność konstrukcji.  Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na
1 kotwę nie może być większa niż 2,5 kN.
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Zakotwienia  należy umieszczać symetrycznie  na całej  powierzchni rusztowania,  przy czym
odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  zmontowanego  rusztowania  nie  powinny  przekraczać
wielkości  podanych  w „Warunkach technicznych  wykonania  i  odbioru robót budowlano  -
montażowych”.
Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m.
Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek
przedmiotów na niższe pomosty.  Każda konstrukcja winna  mieć  ułożone co najmniej  dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być
uziemiona w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Kontrole  jakości  przeprowadza  kierownik  budowy  sprawdzając  zgodność  z  warunkami
technicznymi.

7. ODBIÓR ROBÓT.  

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

8.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1]PN-70/B-50560 – Rusztowania robocze stojące metalowe. Określenie,  podział, symbole i
główne parametry.
[2]PN-71/B-50510  –  Rusztowania  robocze,  stojakowe  z  rur  stalowych,  złącza.  Ogólne
wymagania i badania.
[3]PN-71/B-50505  –  Rusztowania  robocze,  stojakowe  z  rur  stalowych,  złącza.  Ogólne
wymagania i badania i eksploatacja.

 
SST.14. Roboty z prefabrykatów gipsowych  (CPV45421146-9)

 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót w systemach
lekkiej zabudowy – obudowa stelaży wc oraz elementów instalacji z płyt GK
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie
Publiczne przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 00.01 – Wymagania ogólne.
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.
Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych
(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą
profile nośne (profile poprzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy
boczne, klipsy, łączniki).
Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego
do elementów konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny, tzn. zapewniający
stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w
zależności od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i
akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:
sufitów podwieszanych z płyt g-k, suchych tynków z płyt g-k
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
2. MATERIAŁY
Profile stalowe zimnogięte
Do wykonania rusztów powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z
wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :
-grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Akcesoria stalowe
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
- łączniki wzdłużne,
- uchwyty bezpośrednie długie,
- uchwyty bezpośrednie krótkie,
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
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- kołki szybkiego montażu,
- kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla
kształtowników stalowych.
Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana
papierowa
- do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i
obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej
do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.
Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin
ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez
poszczególnych Producentów.
Wkręty
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane -
wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące.
Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.
Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają
instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:
- Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umową.
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
- Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na
jakość wykonywanych Robót.
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- Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3
ogólnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się
etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na
poziomym i mocnym podkładzie.
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo
na podkładach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z
pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować
w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość
składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się
stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i
skurczów murów.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie
niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
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5.2. Montaż płyt gipsowo-kartonowych
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch
warstw dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - czyli warstwy nośnej oraz górnej,
czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się
tylko z warstwy nośnej.
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny
płyty.
- dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między
łatami wkłada się wełnę mineralną.
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi obecność wełny mineralnej.
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej
między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.
Tyczenie rozmieszczenia płyt
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt,
należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości
zbliżonej do połowy długości płyty,
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa,
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu
nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli
wymagają tego warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej
o grubości 12,5 mm.
W przypadku warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty wodoodporne gr 12,5
mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki
sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów
nośnych rusztu,

94



Przebudowa - rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka 

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich
dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne)
podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu
przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną.
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp
pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa płyt mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być
podniesione o ok. 10 mm.
U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i
ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub
długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od
przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po
zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany
większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od
dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.
Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego
w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po
związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i
na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i
jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą
nawierzchniową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą
wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości
technicznych na podstawie badań doraźnych.
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Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia
materiałów:
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary (zgodnie z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Jednostką obmiaru jest 1 [m2 ] wykonanej ścianki lub obudowy.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych.
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.
8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z
dokładnością do 0,5 mm.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
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1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania,
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najważniejsze normy i dokumenty:
PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła
spalania
PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie.
Wskaźnik pochłaniania dźwięku
PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości
pozornej
PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie
stabilności
wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i
szerokości
PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości
PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności
PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości
PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności
materiałów budowlanych
UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczące klasyfikacji ogniowej wyrobów
wielowarstwowych w zakresie niepalności
PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
Instrukcja montażu wybranych producentów
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

SST.15. Sufity podwieszane kasetonowe 45450000-6
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem sufitów systemowych podwieszanych na
profilach w rozstawie co 60 cm.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „Wymagania ogólne”.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem wykonania sufitów systemowych podwieszanych na profilach w
rozstawie co 60 cm.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe zostały zawarte w części p.t. :Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY

•  wieszaki systemowe
•  profile sufitowe aluminiowe lub stalowe
•  płyty sufitowe kartonowo - gipsowe
•  blachowkręty i kołki do mocowania wieszaków do stropu
•  płyty GKF grubości 12 mm
•  sufit podwieszony – kasetonowy 60 x 60 cm na ruszcie stalowym podwieszanym

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót związanych z montażem sufitu
podwieszanego winien wykazać się możliwością i
umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych robót a
w szczególności wymienionego poniżej.
Niezbędny sprzęt (należy zapewnić w ilości wystarczającej do wykonania robót):

•  rusztowania
•  śrubokręty, wkrętarki mechaniczne
•  piły kątowe oraz ręczne piły do metalu

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną IN, w korzystnych
warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych
spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.
5.3. Wykonanie robót
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Ruszt stalowy sufitu podwieszanego mocować bezpośrednio do stropu. Po zamocowaniu
wieszaków do stropu należy zawiesić na nich systemowy ruszt sufitów podwieszanych. W
polach sufitu podwieszonego umieścić płyty sufitowe z włokiem mineralnych.
Wysokość powierzchni sufitu dostosować do podanej w dokumentacji projektowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót
Badaniom należy poddać:
 zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
jakość płyt sufitowych jakość elementów systemowych rusztu sufitowego odchyłki od
projektu w zakresie geometrii powierzchni sufitu wykończenie styków pomiędzy płytami,
oraz pomiędzy ścianą a posadzką i sufite.
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wykonania ogólne” pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
IN, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.
8.3. Wymagania odbioru
Norma PN-72/B-10122 określa zasady prawidłowego zamocowania suchego tynku.
Sprawdzaniu podlega:
 - zgodność z dokumentacją projektową
 - rodzaj zastosowanych materiałów
 - przygotowanie podłoża
 - prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach
 - wichrowatość powierzchni
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe poziome lub o kącie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne powinny być zgodne z
zawartymi w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być
prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny przy użyciu łaty kontrolnej o
długości ok. 2,0 m mogą wynosić:
 powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie więcej niż w
2 miejscach na całej długości łaty od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie więcej
niż 3 mm na całej powierzchni ściany pomiędzy przegrodamiod kierunki pionowego: maks.
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1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m oraz nie
więcej niż 4 mm w pomieszczeniach wyższych.
 odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta zawartego w dokumentacji: nie więcej niż
2 mm na odcinku 0,5 m od krawędzi przecięcia się płaszczyzn.
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej:
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub
niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części „Wymagania ogólne”  
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

1.  przygotowanie stanowiska roboczego
2.  dostarczenie materiałów i sprzętu
3.  obsługę sprzętu
4.  ustawienie rusztowań
5.  montaż płyt okładzinowych GKF gr. 2 x 12,5 mm
6.  montaż wieszaków
7.  montaż rusztu sufitowego
8.  montaż płyt sufitowych
9.  wykończenie powierzchni i styków sufitu ze ścianami
10.  oczyszczenie miejsca pracy
11.  likwidację stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości i zarządzanie
systemami zapewnienia jakości
PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w zakresie
„Budownictwo ogólne” – wyd. ITB, Warszawa 2004
 Dokumenty przetargowe
 Umowa, warunki Kontraktu
 Dokumentacja projektowa
 Wytyczne systemowe montażu sufitów podwieszanych
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 SST.16
Kod CPV 45432111-5

KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH
1. Wstęp
1.1.Nazwa nadana zadaniu przez zamawiającego:

Przebudowa - rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą
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1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek z wykładzin rulonowych
realizowanych w ramach zadania określonego w pkt. 1.1.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celuwykonanie posadzek z wykładziny rulonowej obiektowej wraz z listwami
przyściennymi.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia poddane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST.00. pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania podano w ST.00. pkt. 2.
2.2. Wykładzina rulonowa (obiektowa) jednorodna heterogeniczna z PCW musi spełniać
n/w minimalne wymagania techniczne:

• intensywność użytkowania w obiektach użytku publicznego 
• trudno zapalne –  Bfl-s1
• oddziaływanie krzesła na rolkach   wg EN425
• odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów) EN ISO846
• antypoślizgowość DS 
• grubość 2 mm
• grubość warstwy użytkowej 0,7 mm
• ciężar całkowity 2800 gr/m2
• wzmocnienie powierzchni – PUR
• zabezpieczenie powierzchni UV easy clean
• klasa ścieralności – grupa T
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• klasa zastosowań EN685 – 34/43
• odporność na odgniecenia < 0,05 mm
• stabilność wymiarów < 0,10 %
• elektrostatyczność EN1815 >2,0 kV
• odporność chemiczna – bardzo wysoka
• światłoodporność >6
• akustyka – 5 db
• gwarancja producenta – 18 lat

3. Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zapewniającego właściwe
wykonanie robót.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.

5. Wykonywanie robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania 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 (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub
masami naprawczymi.
2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
3) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed
nasłonecznieniem i przewiewem.
6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych.
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót
(cieplnych i wilgotnościowych).
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 i mb (listew). Ilość robót określa się na podstawie projektu
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
8. Odbiór robót
Odbiór powinien obejmować:
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- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów ze SST,
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową),
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków wykładziny (badanie prostoliniowości
należy
wykonać za pomocą naciągniętego sznura i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm),
- sprawdzenie prawidłowości wykonania listew podłogowych (ocena wzrokowa).
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00. Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe może
być dokonana według następujących sposobów:
-rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie umowy,
-rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości
robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po
dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
10. Przepisy związane
PN-EN 14041:2006/AC:2007 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia
Podłogowe. Właściwości zasadnicze.
PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
Podłogowe z poli(chlorku winylu). Wymagania.
PN-EN 653 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorkowinylowe
spienione. Wymagania.
PN-EN 651 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe
z warstwą spienioną. Wymagania.
PN-EN 685 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.
PN-89/Z-04021/02 Badania higieniczne. Badania higieniczne materiałów i wyrobów
stosowanych
w budownictwie. Oznaczenia substancji szkodliwych dla zdrowia
wydzielających się z próbek materiałów lub wyrobów stosowanych
w budownictwie, przy zastosowaniu komór laboratoryjnych.
PN-EN 1081 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie rezystencji elektrycznej.
PN-EN 1815 Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe. Ocena zdolności do
elektryzacji.
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PN-EN 13893 Elastyczne, laminowane i włókiennicze pokrycia podłogowe. Pomiar
dynamicznego współczynnika tarcia na suchych powierzchniach
podłogowych.
PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków
- część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
EN ISO 11925-2 Badania reakcji na ogień. Zapalność materiałów poddawanych
bezpośredniemu
działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego
płomienia.
EN ISO 9239-1 Badania reakcji na ogień posadzek. Część 1: Określanie właściwości
Ogniowych metodą płyty promieniującej.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
Powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

SST.17
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 4531000-3

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie remontu elektrycznej instalacji wewnętrznej oświetleniowej i
gniazd wtykowych.
Zakres prac obejmuje :
- zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do
prawidłowego wykonania robót,
- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót,
- transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- roboty montażowe,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób,
- prace porządkowe oraz wywóz, utylizacja odpadów budowlanych,
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- próby i czynności odbiorowe.
Zakres rzeczowy obejmuje:
      - instalacja oświetleniowa,

 montaż opraw oświetleniowych
 instalacja gniazd wtykowych
 montaż rozdzielni elektrycznych
 roboty demontażowe istniejącej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych
 wewnętrzne linie zasilające

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy
ogólne” , PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w
przywołanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych
materiałów oraz ich zgodność z ST i poleceniami Zamawiającego.
2.MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania
Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem
CE.
Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są :
2.2 rodzaje wykorzystywanych materiałów
2.2.1. Przewody spełniające wymagania PN-76/E-90301:
Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce polwinitowej,
płaskie, do układania na stałe bez osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych. Winny spełniać wymagania normy PN-87/E-90056.
- przewody instalacyjne kabelkowe YDYp
- oświetlenie - odpowiednio 3/4 x1,5 mm2/750V
- gniazda - odpowiednio 3/4 x2,5 mm2/750V
2.2.2. Puszki bakelitowe ( instalacyjne, odgałęźne):
- Podtynkowe do mocowania w ścianach z cegły lub bloczków z betonu komórkowego Dn
60 i 70, puszki końcowe do montażu w systemie modułowym 1, 2, 3; 4; lub 5
elementowym.
2.2.3 Osprzęt elektryczny:
- Łączniki podtynkowe z tworzywa sztucznego , wykończone ramką modułową , białe ,
IP20 w pomieszczeniach suchych i IP 44 w pomieszczeniach wilgotnych, budowa
modułowa
- Gniazda wtyczkowe podtynkowe z uziemieniem z tworzywa sztucznego , wykończone
ramką modułową , białe , IP20 w pomieszczeniach suchych i IP 44 w pomieszczeniach
wilgotnych, budowa modułowa
2.2.4. Oprawy oświetleniowe :
Oprawy winny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-5-559.
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2.2.4.1 Oprawy oświetlenia podstawowego – rodzaj opraw – wg wykazu w dokumentacji,
przedmiaru robót oraz do uzgodnienia z Inwestorem
3. SPRZĘT
. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu nie wpływającego
niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do
rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i nie wpływających niekorzystnie na ich
właściwości.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Roboty demontażowe.
Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej (osprzęt, przewody ,oprawy) wykonać
zgodnie z zasadami robót demontażowych instalacji elektrycznych.. Zdemontowane
oprawy, osprzęt i przewody należy złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora.
5.1.2. Trasowanie.
Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając
konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa
instalacji winna być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i
remontów. Wskazane jest aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach pionowych
i poziomych.
5.1.3. Bruzdy.
Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do
średnicy przewodu
z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej bruździe
więcej niż jednego przewodu jej szerokość winna być taka, by odstępy między
przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. Przewody należy układać jednowarstwowo.
Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach
działowych.
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót
5.2.1. Montaż opraw
 Montaż opraw należy dokonać na suficie i ścianie , zgodnie z instrukcja montażu
dostarczoną przez producenta opraw . Rozstaw opraw zgodnie z dokumentacją -rzuty
kondygnacji oraz
5.3. Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej
5.3.1. Montaż instalacji oświetleniowej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-
559:2003 . Oświetlenie wykonać przy zastosowaniu opraw świetlówkowych kompaktowych
Montaż oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego wykonać zgodnie z instrukcja
producenta opraw. Przewody do zasilania oświetlenia o przekrojach zgodnych z
dokumentacją projektową..
Przy wykonywaniu robót należy:
- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączenie odbiorców 1-fazowych,
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- mocować puszki w ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłączniki w sposób nie
kolidujący z wyposażeniem pomieszczeń,
- zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie,
5.3.2. Montaż puszek.
Puszki p/t należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą gipsu budowlanego.
Puszki należy osadzać na takiej głębokości , aby ich górna ( zewnętrzna) krawędź była
zrównana z ostatecznym licem ściany ( po wykończeniu ściany ). Przed zainstalowaniem ,
należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy
wprowadzonych przewodów, puszki końcowe mocować w taki sposób by można było
umocować łączniki w ramkach modułowych 3; 4 lub 5 elementowych .
5.3.3. Układanie i mocowanie przewodów.
Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.
Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do
wykonania połączeń. Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania
kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez
zastosowania osłon w postaci rur osłonowych ( pkt. 5.3). Podłoże pod przewody winno być
równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w
odstępach około 50cm , wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do
puszek wprowadzać tylko te przewody , które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe
prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny
krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć pokrywami , lub inaczej zabezpieczyć przez
zatynkowaniem.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy
świecznikowych.
5.3.4. Łączenie przewodów.
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w
oprawach
poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno
stosować
połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na
naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju
wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji
i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu.
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapienić prawidłowe przyłączenie. Końce
przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
zaprasowanymi końcówkami.
5.3.5. Montaż osprzętu i przewodów.
Łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych puszkach w układzie modułowym
w ramkach 3; 4 lub 5 polowych.
5.3.6. Badania i próby.
Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiary należy dokonać induktorem 500V lub1000V.
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Rezystancja pomiędzy badaną fazą a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem
neutralnym nie może być mniejsza od:
- 25MΩ dla instalacji 230V
Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji
wtynkowej , a także pomiar obwodów niskiego napięcia oraz impedancji pętli zwarciowej.
Po pozytywnym zakończeniu badań należy sprawdzić, czy punkty świetlne są załączane
zgodnie z założonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są
dokładnie dołączone do właściwych zacisków. Bezwzględnie wykonać pomiary natężenia
zainstalowanego oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach Z wyżej wymienionych
pomiarów wykonać stosowną dokumentację. uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i
naturalnymi.
5.3.7. Połączenia przewodów ochronnych.
Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:
- połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać jako stałe .
Przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia
narzędzi. Połączenie stałe można wykonać jako spawane, spajane na zimno, spajane
termicznie, nitowane lub jako docisk śrubowy. W przypadku łączenia przewodu
ochronnego z osłoną metalową dopuszcza się również lutowanie,
- Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętkę odpowiednio
mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym
rozluźnieniem.
- Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i
pokryć wazeliną bezkwasową.
5.3.7. Oznakowanie.
Oznakowanie barwne należ wykonać w następujący sposób:
- przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i żółtej poprzez
naniesienie przylegających do siebie pasków zielono-żółtych o szerokości od 15 do
100mm każdy. Kombinacja ta nie może być stosowana do żadnych innych celów
poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji
połączeń wyrównawczych.
- Oznakowanie należy wykonać na całej długości przewodu,
- Dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia
całych przewodów ochronnych.
5.3.8. Próby montażowe.
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin
instalacji wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład .
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót.
Kontrola jakości materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych
materiałów i wykonanych robót z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i
dokumentacji projektowej– w tym celu Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego
zakresu badań.
Materiały posiadające atest producenta , stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
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podanymi w ST , mogą być dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych
badań.
Po wykonaniu badań , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiającego.
Kontroli jakość w zakresie instalacji oświetlenia podlega :
- sprawdzenie jakości użytych materiałów,
- sprawdzenie trasy kablowych,
- umocowanie przewodów,
- jakość wykonanych połączeń i przyłączeń,
- wynik badania rezystancji izolacji , próby napięciowej i natężenia oświetlenia.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest :
- mb – dla linii i przewodów,
- szt. – dla połączeń i osprzętu oświetleniowego,
- kpl. – dla pomiarów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór instalacji elektrycznej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór w zakresie :
zgodności wykonanych robót z dokumentacją, rodzaju i jakości użytych materiałów,
prawidłowości montażu i mocowania urządzeń na instalacji.
Zamawiający przeprowadzi odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory
międzyoperacyjne oraz odbiór końcowy poszczególnych elementów wewnętrznej instalacji
elektrycznej.
Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu obejmują :
- sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji , które będą niewidoczne lub
trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają :
- instalacja przed załączeniem pod napięcie.
Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć:
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji
projektowej,
- protokoły badań i pomiarów,
- protokoły odbiorów częściowych,
- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w
budownictwie,
- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.
Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletności , aktualności i stanu powykonawczej
dokumentacji technicznej, dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji
elektrycznej , sprawdza funkcjonalność urządzeń oraz wyniki pomiarów elektrycznych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu
w
ofercie przetargowej.
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Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie
wycenianej roboty. Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi,
- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu rusztowań,
- montaż linii,
- montaż opraw,
-montaż osprzętu elektrycznego ( puszki końcowe i rozgałęźne),
- montaż łączników,
- prace porządkowe,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
- wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja.
Cena uwzględnia również :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku
prowadzenia robót,
- postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania
sprzętu,
- przerwy wywołane warunkami niezależnymi od Zamawiającego.
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniająca
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i
łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona
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przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące
instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania
danych.
PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji
elektrycznych.
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1:
Wymagania
ogólne
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych
PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich
PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na
drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych
10.2 Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom V
Instalacje elektryczne. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

111



Przebudowa - rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w
sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313; Dz. U. 2000.82 930 )
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087 )
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. 1999.25.226)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690)

SST.18.00ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  nawierzchni  z  kostki brukowej
betonowej gr. 6 i 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z Przebudową -
rozbudową budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka 
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1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
     -      chodników
      -      opaski przy budynku

– drogi pożarowej
– schodów i tarasów

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji. Grubość kostki 6 cm – tarasy i schody, 8 cm – droga pożarowa
chodniki
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  „Wymagania
ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
„Wymagania ogólne” 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
– 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,
– 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
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– 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,

– 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:

– na długości  3 mm,
– na szerokości  3 mm,
– na grubości  5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brązowy.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być
mniejsza niż 60 MPa.

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza
niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli:

– próbka nie wykazuje pęknięć,
– strata masy nie przekracza 5%,
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie

zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosić nie więcej niż 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
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Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z cementowo-piaskowej można stosować mechaniczne urządzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.

115



Przebudowa - rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka 

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

5.2. Podłoże

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami
określonymi w projekcie technicznym.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien  być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić:
grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.
 

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować obrzeża
betonowe 30x8 cm zgodnie z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez
Zamawiającego.

5.5. Podsypka

Należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową - grubość po zagęszczeniu powinna
zawierać się w granicach 4 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i
wyprofilowana. Podbudowa - kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych niż 8mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostkę należy ułożyć zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowej.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2
do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
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Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddana do ruchu.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie.
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją
projektową i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej SST:
pomierzenie szerokości spoin,
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sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać  1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0
cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
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8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
przygotowanie podłoża,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone ST „Wymagania ogólne”.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża oraz podbudowy,
dostarczenie materiałów,
wykonanie podsypki,
ułożenie i ubicie kostki,
wypełnienie spoin,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
[5] PN-88/B-O4481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
 [6]PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
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 SST.19. -Instalacja wod. – kan. 
1. WYKONANIE ROBÓT

1.1.1. Zakres robót .

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnych.  W zakresie instalacji niniejsza
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

 przekucie  otworów,  wykucie  wnęk  i  bruzd  w  przegrodach  budowlanych  do
prowadzenia nowej instalacji,

 dostawa  i  montaż  nowej  instalacji  wodnej  wykonanej  z  rur  PP  az  stalowych
ocynkowanych

 montaż izolacji termicznej,
 dostawa i montaż  instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur PVC,
 zamurowanie wykonanych wnęk i bruzd budowlanych, 
 montaż armatury i elementów sanitarnych,
 pomiary skuteczności działania,
 przekazanie do eksploatacji układu wod –kan.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania
i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe.”
Arkady, Warszawa 1988.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć  jedynie  dostosowania instalacji  WOD-KAN
do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych  lub  zastąpienia  zaprojektowanych
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o
zbliżonych (nie gorszych)  charakterystykach i trwałości.  Wszelkie zmiany i odstępstwa od
zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości
funkcjonalnych  i użytkowych instalacji,  a jeżeli  dotyczą zamiany  materiałów i elementów
określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia
trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z  „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje
sanitarne  i  przemysłowe".  Polskimi  Normami  oraz  innymi  przepisami  dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.

1.1.2. MATERIAŁY

Rurociągi
Instalacja wodociągowa
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Przewody  rozprowadzające  wody  zimnej  i  ciepłej  projektuje  się  z  rur  PP  wody  pitnej
łączonych przez zgrzewanie. Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych
łączonych przez zaprasowywanie lub gwintowanych.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalację  kanalizacji  sanitarnej  od urządzeń  odbierających  ścieki  wykonać  z  rur  PVC  o
połączeniach kielichowych  na złączach uszczelnionych pierścieniem gumowym (w kolorze
popielatym – w kubaturze budynku dla rur do 110mm a dla rur powyżej 110 zastosować rury
pomarańczowe). Dla instalacji podposadzkowej w kolorze pomarańczowym. 

Armatura

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturą wypływową.
Przewiduje się zabudowę następujących przyborów sanitarnych:

– umywalki z bateriami
– zlewy porządkowe z bateriami
– zlewozmywaki z bateriami
– muszle ustępowe ze spłuczkami
– pisuary z zaworami spłukującymi
– brodziki z kabinami i bateriami

1.1.3. SPRZĘT

Wymagania ogólne: 
Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w
zakresie:

 wymagań użytkowych
 kontroli stanu technicznego
 warunków BHP i p.poż.

Sprzęt powinien posiadać certyfikat „B”. 
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urządzeń.
Wymagania dotyczące sprzętu i transportu:

– sprzęt  stosowany  do  robót  instalacyjnych  musi  być  użytkowany  zgodnie  ze
swoim przeznaczeniem,

– przeglądy techniczne  i  naprawy muszą  być  prowadzone przez autoryzowane
firmy  wskazane  przez producenta sprzętu i  posiadające  wymagane  uprawnienia  do
konserwacji i napraw sprzętu.

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

 ilość przewożonego materiału,
 sposobu jego układania na środku transportu,
 sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,
 sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą
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spełniać  warunki  techniczne  i  odbiorowe  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami
transportowymi, branżowymi i technicznymi.

1.1.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

1. Rury

Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej
długości.  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

2. Elementy wyposażenia

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się  krytymi środkami.  Zaleca
się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
3. Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych.
4. Izolacja termiczna

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji  cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.  Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.

1.1.5. WYKONANIE ROBÓT

1. Ogólne zasady wykonania

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi:
2. normami podstawowymi,
3. normami związanymi z normami podstawowymi, 
4. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”

tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 – sprawdzając aktualność norm i
przepisów związanych wymienionych w tym opracowaniu;

5. przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót ,
6. przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,
7. projektami wykonawczymi branżowymi,
8. ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego,
9. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych

COBRTI Instal Warszawa 2003.
10. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacyjnych

COBRTI Instal Warszawa 2003.
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Przed  układaniem  rurociągów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do
wyeliminowania  przeszkody  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów.  Przed
zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie
posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń.
Materiałów uszkodzonych nie wolno używać.

 SST.20.00 INSTALACJE GRZEWCZE

1.2.1. Zakres robót .

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie instalacji grzewczej.  W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

1. Przekucie otworów, wykucie wnęk, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia
nowej instalacji,

2. Dostawa  i  montaż  nowej  instalacji  grzewczej  z  rur  wielowarstwowych  PE-RT  do
ogrzewania podłogowego

3. Dostawa i montaż nowej instalacji grzewczej z miedzianych
4. Dostawa i montaż grzejników płytowych
5. Dostawa i montaż armatury i automatyki
6. Dostawa i montaż rozdzielaczy
7. Wykonanie prób ciśnienia instalacji,
8. Zamurowanie wykonanych wnęk i bruzd budowlanych ,
9. Sprawdzenie skuteczności działania,
10. Przekazanie do eksploatacji instalacji.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady,
Warszawa 1988.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji grzewczej do
wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o
zbliżonych (nie gorszych)  charakterystykach i trwałości.  Wszelkie zmiany i odstępstwa od
zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości
funkcjonalnych  i użytkowych instalacji,  a jeżeli  dotyczą zamiany  materiałów i elementów
określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia
trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z  „Warunkami
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technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje
sanitarne  i  przemysłowe".  Polskimi  Normami,  oraz  innymi  przepisami  dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.

1.2.2. MATERIAŁY

Instalacja grzewcza
- rury wielowarstwowe
· rury miedziane
· zawór spustowy kulowy, maksymalne ciśnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura
robocza +100°C
· zawory odcinające kulowe maksymalne ciśnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura
robocza +100°C
· otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po
przegrodach budowlanych współczynnik przewodzenia ciepła
l = 0,035 W/mK przy 10°C
l = 0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80°do +95°C
· otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwą wzmocnionego
polietylenu dla przewodów podtynkowych.
współczynnik przewodzenia ciepła
l = 0,035 W/mK przy 10°C
l = 0,038 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80°do +95°C
· klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia.

1.2.3. SPRZĘT

Wymagania ogólne: 
Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w
zakresie:

1. wymagań użytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunków BHP i p.poż.

Sprzęt powinien posiadać certyfikat „B”. 
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urządzeń.
Wymagania dotyczące sprzętu i transportu:

– sprzęt  stosowany  do  robót  instalacyjnych  musi  być  użytkowany  zgodnie  ze
swoim przeznaczeniem,

– przeglądy techniczne  i  naprawy muszą  być  prowadzone przez autoryzowane
firmy  wskazane  przez producenta sprzętu i  posiadające  wymagane  uprawnienia  do
konserwacji i napraw sprzętu.

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być
zgodne z odpowiednimi normami zakresie:
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a) ilość przewożonego materiału,
b) sposobu jego układania na środku transportu,
c) sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,
d) sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy
muszą  spełniać  warunki  techniczne  i  odbiorowe  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami
transportowymi, branżowymi i technicznymi.

1.2.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

1. Rury

Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej
długości.  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

2. Elementy wyposażenia

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się  krytymi środkami.  Zaleca
się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

3. Izolacja termiczna

Materiały  przeznaczone do  wykonania  izolacji  cieplnych  powinny  być  przewożone
krytymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.

1.2.5. WYKONANIE ROBÓT – OGÓLNE ZASADY

1. Ogólne zasady wykonania

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi:
11. normami podstawowymi,
12. normami związanymi z normami podstawowymi,
13. „Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru robót budowlano – montażowych”

tom 11  Wydawnictwo  Arkady  Warszawa  1988  –  sprawdzając  aktualność  norm i
przepisów związanych wymienionych w tym opracowaniu;

14. przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,
15. przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,
16. projektami wykonawczymi branżowymi,
17. ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.
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       Przed układaniem instalacji grzewczej należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe
do wyeliminowania przeszkody mogące powodować uszkodzenie przewodów.

Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do
zamontowania  nie  posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma
zanieczyszczeń. Materiałów uszkodzonych nie wolno używać.
1.3.3. SPRZĘT

Wymagania ogólne: 
Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w
zakresie:

1. wymagań użytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunków BHP i p.poż.

Sprzęt powinien posiadać certyfikat „B”. 
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urządzeń.
Wymagania dotyczące sprzętu i transportu:

– sprzęt  stosowany  do  robót  instalacyjnych  musi  być  użytkowany  zgodnie  ze
swoim przeznaczeniem,

– przeglądy techniczne  i  naprawy muszą  być  prowadzone przez autoryzowane
firmy  wskazane  przez producenta sprzętu i  posiadające  wymagane  uprawnienia  do
konserwacji i napraw sprzętu.

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być
zgodne z odpowiednimi normami zakresie:

a) ilość przewożonego materiału,
b) sposobu jego układania na środku transportu,
c) sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,
d) sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą
spełniać  warunki  techniczne  i  odbiorowe  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami
transportowymi, branżowymi i technicznymi.

1.3.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

1. Rury

Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej
długości.  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

2. Elementy wyposażenia

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się  krytymi środkami.  Zaleca
się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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3. Izolacja antykorozyjna

Przewody tworzywowe nie wymagają izolacji antykorozyjnej.

1.3.5. WYKONANIE ROBÓT

1. Montaż przewodów tworzywowych

 Podparcia mogą być realizowane jako podpory przesuwne PP. Podpory przesuwne PP
montuje się z zachowaniem wymaganych odległości z uwagi na utrzymanie ciężaru rurociągu
(ograniczenie wyboczeń rur). Jeżeli wymagane miejsce umieszczenia podpory przesuwnej
ogranicza wymaganą długość ramienia kompensacyjnego należy zastosować podparcie
rurociągu od spodu zamiast podpory przesuwnej.
Punkty stałe powinny uniemożliwić jakiekolwiek przemieszczenie rurociągów dlatego
powinny być montowane przy złączach (po obu stronach złącza np. łącznika, trójnika). Przy
stosowaniu systemu z przewodów tworzywowych obejmy stanowiące punkty stałe nie mogą
być montowane bezpośrednio na kształtkach lub pierścieniach zaprasowywanych. Przy
montażu punktów stałych przy trójnikach należy zwrócić uwagę, aby obejmy blokujące
rurociąg nie były montowane na odgałęzieniach o średnicy mniejszej o więcej niż jedną
dymensję w stosunku do rurociągu od którego odchodzi odgałęzienie (siły
wywoływane przez rury dużych średnic mogą uszkodzić małą średnicę). Podpory przesuwne
pozwalają jedynie na osiowe przemieszczenie rurociągu (należy je traktować jako punkty
stałe dla kierunku prostopadłego do osi rurociągu) i powinny być wykonywane przy użyciu
obejm tworzywowych zatrzaskowych. Podpory przesuwne nie powinny być montowane przy
złączach gdyż, może prowadzić to do zablokowania ruchów termicznych rurociągu.

3.Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna
być instalowana w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji.
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do
kierunku przepływu. Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do
przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub
podparć, zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z
grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania Armatura spustowa powinna być
instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem
zamykającym armatury odcinającej, dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z
wody, po ich odcięciu; armaturę należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, należy
wyposażyć ją w złączkę do węża w celu spustu wody do zbiorników stałych lub przenośnych.
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami
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obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Wszystkie nastawy urządzeń,
które tego wymagają należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu
szczelności instalacji w stanie zimnym. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworów
grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon
roboczych; czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

1.4. Kolejność wykonywania robót.
 

 Wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
 Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
 Przecinanie rur,
 Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
 Wykonanie połączeń,
 Wykonanie prób ciśnieniowych,
 Montaż armatury i wyposażenia.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych
połączeń. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. 

Montaż armatury i sprzętu musi być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  oraz  przed  wykonaniem  izolacji  termicznej
przewodów musi być poddana próbie szczelności.

Roboty  izolacyjne  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,
przeprowadzeniu  próby  szczelności  i  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego
powierzchni  przeznaczonych  do  zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości
wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

1.5. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót:
Jakość  robót  instalacyjnych  jest  sprawdzana  przez  osoby  upoważnione,  wymienione  w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

Badania i pomiary (sposób i częstotliwość)
Sposób  badań  przeprowadzonych  dla  poszczególnych  robót  lub  ich  fragmentów  musi
dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako
część składową odbioru i załączyć  do dziennika  budowy – dotyczy to m.in.  rzeczywistych
odchyłek montażowych.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie,  jeżeli wszystkie wymagania dla
danej  fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z wymagań  nie  zostało  spełnione,
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należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.

1.6. Obmiar robót.
Jednostką obmiaru robót jest 1 mb wykonanej instalacji.
Elementy wyposażenia instalacji 1 szt.

1.7. Odbiór robót.
Odbiór robót/ w każdym zakresie/ należy przeprowadzić zgodnie z:
20. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom

II  –  Wydawnictwo  „Arkady”  Warszawa  1988  –  sprawdzając  aktualność  norm  i
przepisów wiązanych wymienionych w tym opracowaniu.

2. Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych  COBRTI
Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003   

 Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są:
1. Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. Próby szczelności instalacji i badania bakteriologiczne,
3. Wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,
4. Karty gwarancyjne,
5. Wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych powinny być
potwierdzone protokołami, które wraz z dziennikiem budowy stanowią podstawę przekazania
instalacji do eksploatacji.

1.8. Podstawa płatności.
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  podano  w  specyfikacji  technicznej

„Wymagania ogólne".

1.9. Przepisy i normy związane.
-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
z późniejszymi zmianami
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia  2002r  w sprawie  warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 718) z późniejszymi zmianami
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999r w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
-Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji   z  dnia  31 lipca  1998r w
sprawie  systemów oceny zgodności,  wzoru deklaracji  zgodności oraz sposobu znakowania
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wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
-Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji   z  dnia  24 lipca  1998r w
sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów wytwarzanych  i  stosowanych  według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)
-Rozporządzenie  Rady Ministrów z  dnia  9  listopada  1999r  w  sprawie  wykazu  wyrobów
wyprodukowanych  w  Polsce  oraz  wyrobów  importowanych  do  Polski  po  raz  pierwszy,
mogących  stwarzać  zagrożenie  albo  służących  ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub
środowiska,  podlegających obowiązkowi certyfikacji  na znak bezpieczeństwa i oznaczania
tym  znakiem   oraz  wyrobów  podlegających  obowiązkowi  wystawiania  przez  producenta
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo służących
ochronie  lub  ratowaniu  życia,  zdrowia  lub  środowiska,  wyprodukowane  w  Polsce  lub
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodności  lub  deklaracji  zgodności  wystawianej  przez  producenta  oraz  rodzajów  tych
dokumentów 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r w
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r w
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)
-Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)
-Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  19  listopada  2002r  w  sprawie  wymagań
dotyczących  jakości  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi   (Dz.U.  Nr  203/02
poz.1718)
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010r w
sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów
(Dz.U. Nr 109 poz. 719)
-Rozporządzenie  Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej   z dnia 26 września  1997r w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811 )
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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- PN-EN 1333:2008 Kołnierze i ich połączenia -- Elementy rurociągów -- Definicja i dobór
PN
- PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie --
Część 1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne -- Wymiary, tolerancje i
oznaczenie
- PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na
gwincie -- Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie
-PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w projektowaniu.
Zmiana Az1
-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-81/B-10700.00 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
-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-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa -- Warunki środowiskowe ekspozycji
-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
-PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. 
-PN-70/N-01270.03 Wytyczne  znakowania  rurociągów.  Kod  barw  rozpoznawczych  dla
przesyłanych czynników
-PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania
- PN-EN 806-5:2012 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 5: Działanie i konserwacja
-PN-EN  1717:  Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu
przez przepływ zwrotny.
-EN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach
przewodzących  wodę. Część  3:  Przegląd  czynników wpływających  na  ogniwo  cynkowane
materiały żelazne
-ZAT/97-01-005  Zalecenia  do  udzielania  aprobat  technicznych.  Rury  i  kształtki  z
niezmiękczonego  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U)  i  elementy  łączące  w  rurociągach
ciśnieniowych  do wody.  Centralny  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki  Instalacyjnej
INSTAL Warszawa, 1997r.
-ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące
w rurociągach  z  polipropylenu  (PP)   i  jego  kopolimerów  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r. 
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-ZAT/99-02-013Zalecenia  do udzielania  aprobat  technicznych.  Rury i kształtki  z  tworzyw
termoplastycznych  w  instalacjach  ciepłej  wody  użytkowej  i  centralnego  ogrzewania.
Zalecenia  dotyczące zakresu stosowania,  wymagań i badań Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, czerwiec 1999r

   SST.21. Instalacja wentylacyjna  
1. Przedmiot  specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z  wentylacją  mechaniczną w  budynku  Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze
zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka w Łasku

2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty,  których dotyczy specyfikacja  obejmują  czynności umożliwiające  i mające  na celu
wykonanie  robót  montażowych  wymienionych  w  punkcie  1.1  w  zakresie  zgodnym  z
rysunkami  i  opisem  technicznym  (a  zleconym  przez  Inwestora).  W  zakres  tych  robót
wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
-  wymagania  dotyczące  wyrobów  i  robót  stosowanych  w  instalacjach  wentylacyjnych  i
(roboty montażowe), 
- odbiór robot i kontrola jakości.

4. Określenia podstawowe - definicje  

Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411.

4.1. Wentylacja pomieszczenia
Wymiana  powietrza w pomieszczeniu  lub jego części,  mająca na celu usunięcie  powietrza
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

4.2. Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze
w ruch.

4.3. Instalacja wentylacji
Zestaw  urządzeń,  zespołów  i  elementów  wentylacyjnych  służących  do  uzdatniania  i
rozprowadzania powietrza.
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4.4. Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział  powietrza  w  wentylowanej  przestrzeni  z  zastosowaniem  nawiewników  i
wywiewników, w celu  zagwarantowania  wymaganych  warunków – intensywności wymian
powietrza,  ciśnienia,  czystości,  temperatury,  wilgotności  względnej,  prędkości  ruchu
powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.

4.5. Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.

4.6. Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub
kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza.

4.7. Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.

4.8. Chłodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na obniżeniu jego temperatury.

4.9. Nawilżanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci. 

4.10. Wentylatory
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.

4.11. Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.

4.12. Odzyskiwanie ciepła
Wykorzystanie  ciepła  zawartego  w  powietrzu  wyrzutowym  w  celu  zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną.

4.13. Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne.

4.14. Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz.

4.15. Filtr powietrza
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.

4.16. Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza.

4.17. Chłodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.
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4.18. Urządzenie do odzyskiwania ciepła
Urządzenie  przeznaczone  do  przekazywania  ciepła  zawartego  w  strumieniu  powietrza
zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

4.19. Osuszacz powietrza
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu.

4.20. Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza
z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic.

4.21. Przewód wentylacyjny
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni,
przez którą przepływa powietrze.

4.22. Przepustnica
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na
zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.

4.23. Tłumik hałasu
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.

4.24. Nawiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.

4.25. Wywiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.

4.26. Okap
Element  instalacji  odciągu  miejscowego  umieszczonego  bezpośrednio  nad  źródłem
wydzielania zanieczyszczeń powietrza.

4.27. Klapa pożarowa
Zespół  umieszczony  w  sieci  przewodów  wentylacyjnych  (między  dwiema  strefami
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do
drugiej.

4.28. Centrala wentylacyjna
Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod
względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.  
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Materiały

5. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji  

2. Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.

3. Stopień  zabezpieczenia  antykorozyjnego  obudów  urządzeń  powinien  odpowiadać  co
najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.

4. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i
uszkodzeń powłok ochronnych.

5. Szczelność  połączeń  i  elementów  wentylacyjnych  z  przewodami  wentylacyjnymi
powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.

6. Należy  zapewnić  łatwy  dostęp  do  urządzeń  i  elementów  wentylacyjnych  i
klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.

7. Zamocowanie  urządzeń  i  elementów  wentylacyjno  –  klimatyzacyjnych  powinno  być
wykonane  z  uwzględnieniem  dodatkowych  obciążeń  związanych  z  pracami
konserwacyjnymi.

8. Urządzenia  i  elementy  instalacji  wentylacyjno  –  klimatyzacyjnych   powinny  być
zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.

9. Urządzenia  i  elementy  instalacji  wentylacyjno  -  klimatyzacyjnych  powinny  mieć
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6. Przewody wentylacyjne  

6.1. Materiały
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów:
Blacha lub taśma stalowa ocynkowana.

 Wymiary przewodów wentylacyjno  – klimatyzacyjnych  o przekroju prostokątnym i
kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

 Szczelność  przewodów  wentylacyjno  -  klimatyzacyjnych  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-76001.

 Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-03434.

 Połączenia  przewodów  wentylacyjno  -  klimatyzacyjnych  z  blachy  powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.

Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności
oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w
pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz
sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy.
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Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą
uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny
być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie
ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonanie robót

7. Przewody wentylacyjne  

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434.
Połączenia  przewodów  wentylacyjno  -  klimatyzacyjnych  z  blachy  powinny  odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-76002.

 Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budowlanych  w
odległościach  umożliwiających  szczelne  wykonanie  połączeń  poprzecznych.  W
przypadku połączeń kołnierzowych  odległość ta powinna  wynosić  co najmniej  100
mm.

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których
wymiary  są  od  50  do  100  mm  większe  od  wymiarów  zewnętrznych  przewodów
wentylacyjnych  lub  przewodów  wentylacyjnych  z  izolacją.  Przewody  na  całej
grubości  przegrody powinny  być  obłożone wełną  mineralną  lub  innym  materiałem
elastycznym o podobnych właściwościach.

 Przejścia  przewodów wentylacyjno-  klimatyzacyjnych  przez  przegrody oddzielenia
przeciwpożarowego  powinny  być  wykonane  w  sposób  nie  obniżający  odporność
ogniową tych przegród.

 Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne
połączenia wzdłużne i poprzeczne.

 Izolacja  cieplna  nie  wyposażona  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie  czynników
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

 Materiał podpór i podwieszeń powinna  charakteryzować odpowiednia odporność na
korozję w miejscu zamontowania.

 Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  wentylacyjnych  powinna  być
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

 Odległość  między  przewodami  lub  podwieszeniami  powinna  być  ustalona  z
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych  tak
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aby  ugięcie  sieci  przewodów  wentylacyjnych  nie  wpływało  na  jej  szczelność,
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

 Zamocowania  przewodów  wentylacyjno  -  klimatyzacyjnych  do  konstrukcji
budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:

21. przewodów wentylacyjno - klimatyzayjnych
22. materiału izolacyjnego;
23. elementów  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  nie  zamocowanych  niezależnie

zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych 
24. elementów składowych podpór lub podwieszeń.

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny
mieć  współczynnik  bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  trzy  w  stosunku  do
obliczeniowego obciążenia.

 Pionowe  elementy  podwieszeń  oraz  poziome  elementy  podpór  powinny  mieć
współczynnik  bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  1,5  w  odniesieniu  do  granicy
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

 Poziome  elementy  podwieszeń  i  podpór  powinny  mieć  możliwość  przeniesienia
obliczeniowego  obciążenia  oraz  być  takiej  konstrukcji,  aby  ugięcie  między  ich
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.

 Połączenia  między  pionowymi  i  poziomymi  elementami  podwieszeń  i  podpór
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.

 W przypadkach, gdy jest  wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów
wentylacyjnych  mogły  być  zdemontowane  lub  wymienione,  należy  zapewnić
niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

 Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15
m  od  źródła  drgań  powinny  być  wykonane  jako  elastyczne  z  zastosowaniem
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

8. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i  
klimatyzacji

11. Czyszczenie  instalacji  powinno  być  zapewnione  przez demontaż elementu składowego
instalacji  wentylacji  lub  przez  zastosowanie  otworów  rewizyjnych  w  przewodach
instalacji wentylacji.

12. Elementy  usztywniające  i  inne  elementy  wyposażenia  przewodów  wentylacyjnych
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.

13. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym
powinny mieć opływowe kształty.

14. Nie  należy  stosować  wewnątrz  przewodów wentylacyjnych  i  klimatyzacyjnych  ostro
zakończonych  śrub  lub  innych  elementów  które  mogą  powodować  zagrożenie  dla
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.

15. Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.
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16. W  przypadku  wykonania  otworu  rewizyjnego  na  końcu  przewodu  wentylacyjno  -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

17. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji
w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój
kanału wentylacyjno – klimatyzacyjnego. 

18. Należy  zapewnić  dostęp  w  celu  czyszczenia  do  następujących,  zamontowanych  w
przewodach wentylacyjnych urządzeń:

1. przepustnice
2. klapy pożarowe
3. nagrzewnice
4. tłumiki hałasu
5. filtry
6. urządzenia do odzysku ciepła

9. Wentylatory  

 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich
drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie  amortyzatorów) oraz na instalacje
przez stosowanie łączników elastycznych.

 Wymiary  poprzeczne  i  kształt  łączników  elastycznych  powinny  być  zgodne  z
wymiarami i kształtem otworów wentylatora.

 Łączniki  elastyczne  powinny  być  tak  zamocowane,  aby  ich  materiał  zachowywał
kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie
były przenoszone na instalacje wentylacji.

 Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów

10. Centrale wentylacyjne  

10.1. Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy zamontowane
między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów.

10.2. Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w
przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu
centrali.

11. Wymienniki ciepła  

11.1. Nagrzewnice
18. Nagrzewnice  powinny  być  tak zamontowane, aby był  łatwy całkowity spust  czynnika

grzejnego  i odpowietrzenie  wymiennika  ciepła  oraz ich demontaż w celu  okresowego
czyszczenia lub wymiany.

19. Sposób przyłączenia  przewodu  doprowadzającego  czynnik  grzewczy  do  nagrzewnicy
powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewód
zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry.
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20. Sposób  zamontowania  armatury  regulacyjnej  i  odcinającej  nagrzewnice  powinien
odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji.  Należy zapewnić
możliwość  łatwego  demontażu  zaworów regulacyjnych  bez  konieczności  spuszczania
czynnika grzewczego z instalacji.

21. Nagrzewnice  narażone  na  zamarznięcie  w  wyniku  oddziaływania  niskiej  temperatury
zewnętrznej  powinny  być  zabezpieczone  przez  zastosowanie  odpowiedniego  systemu
przeciwzamrożeniowego.

22. Nagrzewnice  elektryczne  powinny  być  wyposażone  w  odpowiednie  zabezpieczenia
prądowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni
grzejnej.  Układ  sterujący  powinien  zabezpieczyć  przed  włączeniem  nagrzewnicy  bez
jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

11.2. Urządzenia do odzysku ciepła
Urządzenia  do odzyskiwania  ciepła  powinny  być  wyposażone z obu stron w otwory
rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń.
Urządzenia  do  odzyskiwania  ciepła,  w  których  występuje  wykraplanie  pary  wodnej
powinny mięć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

12. Filtry powietrza  

 Filtr  powinien  być  wyposażony  we  wskaźniki  stopnia  ich  zanieczyszczenia,
sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji.

 Zamocowanie  filtra  powinno  być  trwałe  i  szczelne.  Szczelność  zamocowania  filtra
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

 Wkłady filtracyjne  należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem.

13. Nawiewniki, wywiewniki, okapy  

– Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez
luzów, ale z możliwością  ich przestawiania.  Położenie  ustalone powinno  być
utrzymywane w sposób trwały.

– Nawiewników  nie  powinno  się  umieszczać  w  pobliżu  przeszkód  (elementy
konstrukcji  budynku,  podwieszane  lampy)  mających  zakłócający  wpływ  na
kształt i zasięg strumienia powietrza.

– Nawiewniki  i  wywiewniki  powinny  być  połączone  z  przewodem w sposób
trwały i szczelny.

– Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.

– W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za
pomocą  przewodów  elastycznych  nie  należy  zgniatać  tych  przewodów  i
stosować dłuższych niż 4 m.
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– Sposób  zamocowania  nawiewników  i  wywiewników  powinien  zapewnić
dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia
elementów przegrody.

– Nawiewniki  i  wywiewniki  powinny  być  zabezpieczone  folią  podczas
„brudnych” prac budowlanych.

– Nawiewniki  i  wywiewniki  z  elementami  regulacyjnymi  powinny  być
zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.

– Okapy zamontowane możliwie  nisko  urządzeniem z zachowaniem przepisów
BHP.

14. Czerpnie i wyrzutnie  

 Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji
przed  wpływem  warunków  atmosferycznych  np.  zastosowanie  żaluzji,  daszków
ochronnych itp.

 Otwory  wlotowe  czerpni  i  wylotowe  wyrzutni  powinny  być  zabezpieczone  przed
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.

 Czerpnie  i  wyrzutnie  dachowe powinny  być  zamocowane  w sposób zapewniający
wodoszczelność przejścia przez dach.

15. Przepustnice  

 Przepustnice do regulacji  wstępnej i  zamykające,  nastawiane  ręcznie,  powinny  być
wyposażone  w  elementy  umożliwiające  trwałe  zablokowanie  dzwigni  napędu  w
wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych
luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.

 Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek
w  pełnym  zakresie  regulacji.  Przepustnice  powinny  mieć  wyraźne  oznaczenie
położenia otwartego i zamkniętego.

 Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

 Szczelność  obudowy przepustnic  powinien  odpowiadać  co  najmniej  klasie  A  wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

16. Tłumiki hałasu  

 Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przepływu.

 Sieć  przewodów  należy  łączyć  z  tłumikami  za  pomocą  łagodnych  kształtek
przejściowych.
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Kontrola jakości robót.

17. Kontrola działania  

17.1. Prace wstępne
Przed rozpoczęciem kontroli działania  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  należy wykonać
następujące prace wstępne:

 Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń
(72 godziny);

 Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych;
 Regulacja  strumienia  i  rozprowadzenia  powietrza  z  uwzględnieniem  specjalnych

warunków eksploatacyjnych;
 Nastawienie  przepustnic  regulacyjnych  w  przewodach  wentylacyjno  –

klimatyzacyjnych 
 Określenie  strumienia  powietrza  na  każdym  nawiewniku  i  wywiewniku,  jeśli  to

konieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników;
 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
 Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
 Nastawienie  elementów  dławiących  urządzeń  umiejscowionych  w  instalacji

ogrzewczej z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
 Nastawienie  elementów  zasilania  elektrycznego  zgodnie  z  wymaganiami

projektowymi;
 Przedłożenie  protokołów  z  wszystkich  pomiarów  wykonanych  w  czasie  regulacji

wstępnej;
 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

17.2. Procedura prac
1. Wymagania ogólne

Kontrola  działania  powinna  postępować  w kolejności  od pojedynczych  urządzeń  i  części
składowych  instalacji,  przez  poszczególne  układy  instalacji,  do  całej  instalacji.  Należy
obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji
wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i
regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno -
klimatyzacyjnych
 Kierunek obrotów wentylatorów;
 Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
 Działanie wyłącznika;
 Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
 Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;
 Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
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 Elementy zabezpieczające silników napędzających.

3. Kontrola działania wymienników ciepła
- Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
- Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;
- Doprowadzenie czynnika do wymienników.

4. Kontrola działania filtrów powietrza
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.

5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.

6. Kontrola działania klap pożarowych 
3. Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;
4. Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.

7. Kontrola działania sieci przewodów
 Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
 Dostępność do sieci przewodów.

8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu
powietrza w pomieszczeniu
1. Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
2. Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania  regulacji  automatycznej i blokad w różnych warunkach
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:

 Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
 Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
 Działania włącznika rozruchowego;
 Działania przeciwzamrożeniowego;
 Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
 Działania regulacji strumienia powietrza;
 Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;

18. Pomiary kontrolne  

Celem  pomiarów  kontrolnych  jest  uzyskanie  pewności,  że  instalacja  osiąga  parametry
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.
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18.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Instalacja:

 Pobór prądu silnika;
 Strumień objętości powietrza;
 Temperatura powietrza;
 Opór przepływu na filtrze.

Pomieszczenie:
 Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
 Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
 Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny).

18.2. Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania
 Zakres ilościowy

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a
jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

 Procedura pomiarów
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i
doświadczenie.
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych,
uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartości:
2. Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu +/- 20 %;
3. Strumień objętości powietrza w całej instalacji +/-  15 %;
4. Temperatura powietrza nawiewanego +/- 2C;
5. Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +/-  1,5 C;
6. Poziom dźwięku A w pomieszczeniu +/-  3 dB(A).

Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia
elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek:

2. kpl. (komplety)
3. szt. (sztuka)

4. kg (kilogram)
5. m3 (metr sześcienny)
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Odbiór robót

19. Sprawdzenie kompletności wykonania prac  

Celem  sprawdzenia  kompletności  wykonania  prac  jest  wykazanie,  ze  w  pełni  wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie
zgodności  ich  wykonania  z  projektem  oraz  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami
technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:

 Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to
konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych;

 Sprawdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na
działanie, czyszczenie i konserwację;

 Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji;
 Sprawdzenie  kompletności  dokumentów  niezbędnych  do  eksploatacji  instalacji

wentylacji i klimatyzacji;

19.1. Badania ogólne
 Dostępność dla obsługi;
 Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
 Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
 Kompletność znakowania;
 Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy);
 Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
 Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
 Zainstalowanie  urządzeń,  zamocowania  przewodów itp.  w  sposób nie  powodujący

przenoszenia drgań;
 Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

19.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych
 Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych;
 Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;
 Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
 Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
 Sprawdzenie zamocowania silników;
 Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie;
 Sprawdzenie naciągów pasów klinowych;
 Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
 Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
 Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
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 Sprawdzenie  zgodności  prędkości  obrotowej  wentylator  i  silnika  z  danymi  na
tabliczce znamionowej.

19.3. Badanie wymienników ciepła
 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem;
 Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie;
 Sprawdzenie czy niema uszkodzeń;
 Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik;
 Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika;
 Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;
 Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy;
 Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe.

19.4. Badanie filtrów powietrza
 Sprawdzanie  zgodności  typu  i  klasy  filtrów  na  podstawie  oznaczeń  z  danymi
projektowymi;
 Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
 Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
 Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia;
 Sprawdzenie czystości filtra.

19.5. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.

19.6. Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

19.7. Badanie klap pożarowych
 Sprawdzenie warunków zainstalowania;
 Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;
 Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.

19.8. Badanie sieci przewodów
3. Badanie  wyrywkowe szczelności  połączeń przewodów przez sprawdzenie  wzrokowe i

kontrolę dotykową;
4. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

19.9. Badanie nawiewników i wywiewników
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

19.10. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
2 Sprawdzenie  kompletności  każdego  obwodu  układy  regulacji  na  podstawie  schematu

regulacji;
3 Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
4 Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
5 Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:
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6 umiejscowienia, dostępu;
7 rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
8 systemu zabezpieczeń;
9 wentylacji i klimatyzacji;
10 oznaczenia;
11 typów kabli;
12 uziemiania;
13 schematów połączeń w obudowach.

19.11. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych
 Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
 Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
 Liczba użytkowników;
 Czas działania;
 Obciążenie cieplne pomieszczeń
 Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;
 Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);
 Poziom  dźwięku  A  w  pomieszczeniach  oraz  poziom  dźwięku  A  przy  czerpni  i

wyrzutni powietrza;
 Klasa filtrów;
 Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
 Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);
 Wymagana jakość wody zasilającej;
 Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
 Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.

19.12. Wykaz dokumentów inwentarzowych 
 Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
 Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
 Schematy  regulacyjne  zawierające  schemat  połączeń  elektrycznych  i  schemat

rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników);
 Schematy  blokowe  układów  regulacji  zawierające  schematy  oprzewodowania

odbiorników;
 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń

i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);
 Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).

19.13. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
 Raport  potwierdzający  prawidłowe  przeszkolenie  służb  eksploatacyjnych  (jeśli

istnieją) w zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;
 Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
 Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
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 Wykaz  elementów  składowych  wszystkich  urządzeń  regulacji  automatycznej
(czujniki, urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);

 Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.

Podstawa płatności

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Przepisy związane

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami);
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690);

4. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokątnym – Wymiary;

5. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z
blachy o przekroju kołowym – Wymiary;

6. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia;
7. PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i

badania;
8. PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i

badania.
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9. PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek
wentylacyjnych blaszanych;

10. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe –
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających;

11. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Właściwości mechaniczne;

12. ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów;

13. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

14. PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania
wytrzymałościowe.

 

SST.21
PRZEBUDOWA SIECI  CIEPLNEJ  NISKOPARAMETROWEJ

I BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO

 1. WSTĘP

 Przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej preizolowanej czteroprzewodowej
oreaz budowa przyłaącza ciepłowniczego dla obiektu:   Przebudowa - rozbudowa  
budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części
budynku   na pomieszczenia żłobka  

   Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień : 
      45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

1.2.              Przedmiot i zakres robót budowlanych   

Niezależnie  od postanowień  warunków szczególnych  normy,  instrukcje  i  przepisy
wymienione  w specyfikacjach  technicznych  będą  stosowane  przez  Wykonawcę  w  języku
polskim.
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Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie
obowiązujące normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane.

1.3.              Określenia podstawowe  

W każdej ze specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są
określenia  podstawowe, które służyć  mają  ujednoliceniu  interpretacji tego określenia  przez
uczestników procesu inwestycyjnego.

Poniżej  zdefiniowano  zasadnicze  określenia  podstawowe  wspólne  dla  wszystkich
specyfikacji  technicznych.  Niezależnie  od  tego  w  każdej  ze  szczegółowych  specyfikacji
technicznych  zdefiniowane  są  inne  dodatkowe  określenia  charakterystyczne  dla  danej
specyfikacji.  Wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:
Sieć ciepłownicza. Układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich
zamontowanymi(armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno-pomiarowe,
odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne sieci
nadziemnych, itp.).
Preizolowana sieć ciepłownicza. Układ rurociągów zbudowana z rur , kształtek i elementów
preizolowanych ułożonych bezpośrednio w gruncie  bez kanałów i jakichkolwiek obudów . 
Preizolowana podziemna sieć ciepłownicza. Układ rurociągów ze wszystkimi ze wszystkimi
urządzeniami na nich zamontowanymi (j.w.) zbudowana z rur , kształtek i elementów
preizolowanych. 

Rura preizolowana- preizolowany zespół rurowy. Prefabrykat składający się z rury
przewodowej (jednej lub kilku), materiału izolacyjnego i rury osłonowej, z niezaizolowanymi
końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi rurami, kształtkami
elementami preizolowanymi.

Izolacja cieplna. Materiał, który zmniejsza straty ciepła- np. pianka poliuretanowa do
wykonania izolacji połączeń rur.

Pianka poliuretanowa PUR. Pianka posiadająca głownie strukturę komórek zamkniętych,
będącą produktem chemicznej reakcji odpowiednich związków.

Zespół złącza . Kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek , elementów
preizolowanych.

Osłona zespołu złącza. Element rurowy (mufa) łączący dwie rury osłonowe w zespole złącza.
Podgrzewanie wstępne

Technologia wywoływania naprężeń wstępnych w rurze przewodowej.
Kompensator

Urządzenie lub element, który można stosować do kompensacji wydłużeń sieci preizolowanych, np.
kompensatory typu mieszkowego, element - L-, Z- i U-kształtowy.
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Kompensator jednorazowego działania

Odmiana kompensatora mieszkowego o konstrukcji samoblokującej się lub blokowanej poprzez
spawanie, po jednokrotnym (obliczeniowym) jego ściśnięciu.

Poduszka kompensacyjna
Płyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki polietylenowej (PE), wełny szklanej, wełny
skalnej lub innych materiałów spełniających wymagania w tym zakresie (np. warstwa piasku).
Podpora stała

Konstrukcja służąca do przeniesienia obciążeń osiowych z rury przewodowej do gruntu lub na
konstrukcję nośną, bez przemieszczenia rury w tym punkcie.

System alarmowy
Instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji cieplnej rur i
elementów preizolowanych.
Układanie na zimno

Metoda budowy preizolowanych sieci ciepłowniczych przy założeniu przekraczania dopuszczalnych
sprężystych naprężeń w rurze przewodowej i dopuszczaniu odkształceń plastycznych.

Temperatura ciągła
Temperatura nośnika ciepła przy której sieć ciepłownicza w okresie eksploatacji może pracować w
sposób ciągły w czasie nieograniczonym albo w czasie ograniczonym; wartość temperatury ciągłej i
długość ewentualnego czasu ograniczonego powinna być ustalona w projekcie sieci ciepłowniczej
preizolowanej.
Temperatura szczytowa

Najwyższa temperatura nośnika ciepła przy której w okresie eksploatacji, sieć ciepłownicza może
okresowo pracować przez określony czas; wartość temperatury szczytowej i maksymalna, określona
długość czasu okresowej pracy powinna być ustalona w projekcie sieci ciepłowniczej preizolowanej.
Ciśnienie robocze wodnej sieci ciepłowniczej

Maksymalne ciśnienie ruchu w rurociągu zasilającym.
Ciśnienie robocze parowej sieci ciepłowniczej

Maksymalne ciśnienie pary na wyjściu ze źródła.
Ciśnienie próbne sieci ciepłowniczej

Ciśnienie, któremu poddaje się rurociągi ciepłownicze, w czasie badania szczelności.
Odbiór techniczny częściowy sieci ciepłowniczej

Odbiór elementów i robót, które mają być zakryte przed całkowitym zakończeniem montażu lub
odbiór całkowicie wykonanego odcinka sieci ciepłowniczej.

Odbiór techniczny końcowy sieci ciepłowniczej
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Odbiór sieci ciepłowniczej po wykonaniu odbiorów technicznych częściowych oraz po ruchu
próbnym.

Początek sieci ciepłowniczej
Jako początek sieci ciepłowniczej należy przyjmować:

w   przypadku   różnych   eksploatatorów   źródła   ciepła   i   sieci:   armaturę   odcinającą
usytuowaną na granicy działki źródła ciepła, -    w   przypadku jednego   eksploatatora

źródła   ciepła   i   sieci   ciepłowniczej:   armaturę
odcinającą rurociągi od głównych rozdzielaczy w źródle (rozdzielacze należą do źródła).

Koniec sieci ciepłowniczej
Jako koniec  sieci ciepłowniczej  należy przyjmować pierwszą armaturę odcinającą sieć od
urządzeń odbiorcy (armatura odcinająca należy do sieci).
Źródło ciepła
Elektrociepłownia, ciepłownia, kotłownia lub grupowy węzeł ciepłowniczy.
Odbiorca ciepła
Węzeł ciepłowniczy zasilający instalację w ciepło lub rozdzielacze tej instalacji, w przypadku
gdy parametry sieci są równe parametrom instalacji.

Przecisk  (przewiert).  Bezodkrywkowa  metoda  podziemnego  ułożenia  odcinka  przewodu
technologicznego  (kolektora,  przewodu  ciśnieniowego)  w linii  prostej  z  wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu 

Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura stalowa dla wykonania przejścia pod przeszkodą
metodą bezwykopową .

Rura ochronna. Rura o średnicy  większej od rury przewodowej służąca  do przenoszenia
obciążeń  zewnętrznych  i  do  zabezpieczania  przewodu  przy  przejściach  pod  przeszkodą
terenową.
Przeszkoda. Obiekty,  urządzenia,  instalacje  zlokalizowane  na  trasie  projektowanej
kanalizacji.
Przeszkoda  sztuczna. Dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp.
Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp.
Przekroczenie podziemne. Układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia  instalacji  przed
naciskami  przenoszonymi  z  powierzchni  oraz  służące  wyeliminowaniu  szkodliwego
oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa.

Skrzyżowania. Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejącego uzbrojenia.
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Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie  przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do
usunięcia po jego zakończeniu.

Objazd  tymczasowy. Droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do
przeprowadzenia okrężnego ruchu publicznego na okres budowy.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Nawierzchnia. Warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju
w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.

Odpowiednia  (bliska)  zgodność. Zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a jeśli  przedział  tolerancji  nie  został określony - z przeciętnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Zadanie  budowlane. Część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiące  odrębną  całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub ich elementu.
Projektant. Uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.
Przedmiar  Robót. Wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.
Laboratorium. Laboratorium badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne
do przeprowadzenia  wszelkich  badań i  prób związanych  z  oceną  jakości  materiałów  oraz
robót.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania  ogólne”  punkt  1.4  oraz  innych
specyfikacjach technicznych znajdującymi się w niniejszym dokumencie.

1.4. Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych oraz prac towarzyszących.

Roboty  tymczasowe –  roboty,  które  są  projektowane  i  wykonywane  jako  potrzebne  do
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po
wykonaniu robót podstawowych z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy
do ich odrębnego rozliczania. 
 Wykaz i opis robót tymczasowych:
- umocnienia wykopów – opisane zostały w specyfikacjach szczegółowych,
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- odwodnienie wykopów -  opisane zostały w specyfikacjach szczegółowych,

Prace towarzyszące – prace, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych i nie są
zaliczane  do  robót  tymczasowych,  w  tym  geodezyjne  wytyczanie  i  inwentaryzacja
powykonawcza. 
Wykaz i opis prac towarzyszących:
- Wybudowanie objazdów / przejazdów i organizacji ruchu:
-  Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu.
- Konstrukcję tymczasowej nawierzchni,  ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu.
- Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
- Oczyszczanie, przestawienie,  przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł.
- Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
- Likwidacja objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmująca:
- Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
- Geodezyjne wytyczenie obiektów – opisane w specyfikacji ST-00.01 oraz w specyfikacjach
szczegółowych.
- Obsługa geodezyjna w trakcie robót – 
Geodezyjna  obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje  tyczenie  i pomiary
kontrolne  tych  elementów  obiektu,  których  dokładność  usytuowania  bez  pomiarów
geodezyjnych  nie  zapewni  prawidłowego  wykonania  obiektu.  W  celu  zapewnienia
bezpieczeństwa  budowy  obiektu  budowlanego  oraz  bezpieczeństwa  jego  utrzymywania
wykonuje się  czynności geodezyjne  związane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczeń
obiektu  i  jego  podłoża  oraz  pomiary  odkształceń  obiektu.  Wykonanie  czynności
geodezyjnych, wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montażu. Wykonawca prac geodezyjnych  przekazuje  kierownikowi budowy kopie szkiców
tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające
dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  W razie stwierdzenia
rozbieżności  między  wynikami  pomiarów  a  ustaleniami  projektu  budowlanego,  fakt  ten
należy  odnotować  w  dzienniku  budowy  lub  dzienniku  montażu  oraz  udokumentować
szkicami.
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Polega  na  dokonaniu  geodezyjnych  pomiarów powykonawczych  i  sporządzeniu  związanej
z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu. 
Po zrealizowaniu projektu przeprowadza się inwentaryzację. Pomiary obejmują również inne
sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce.
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu
nieprzekraczające  0,30  m  dla  gruntów  zabudowanych  lub  0,50  m  dla  gruntów  rolnych
i leśnych,  przy  zachowaniu  przepisów  regulujących  odległość  między  poszczególnymi
obiektami  budowlanymi.  Inwentaryzację,  jak  również  związaną  z  nią  dokumentację,
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sporządza  na  zlecenie  wykonawcy  jednostka  uprawniona  do  wykonywania  prac
geodezyjnych,  która stwierdza zgodność lub rozbieżność realizacji  sieci uzbrojenia  terenu z
uzgodnionym  projektem  przez  dokonanie  wpisu  w  dzienniku  budowy  i  umieszczenie
stosownego  zapisu  w dokumentach  inwentaryzacji  oraz  przekazuje  inwestorowi  mapę  z
wynikami  inwentaryzacji.  W  razie  niezgodności  zrealizowanej  sieci  uzbrojenia  terenu  z
uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie
właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 Próby  ciśnieniowe  i  próby  szczelności   –  opisane  w  specyfikacjach  ogólnych
i szczegółowych.
WT wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych
4.5.Materiały izolacyjne
4.5.1.   Sztywna  i  półsztywna  pianka  poliuretanowa  PUR,  komponenty  pianki  wlewane do

przestrzeni pomiędzy rury: przewodową i osłonową.
4.5.2.   Kształtki - otuliny z pianki z pianki z poliuretanu (PUR).
4.5.3.   Kształtki - otuliny maty z pianki z polietylenu (PE).
4.5.4.   Kształtki - otuliny z materiałów włóknistych, wełny mineralnej skalnej i szklanej.
4.6.Preizolowana armatura odcinająca jak np. kurki kulowe

4.7.Kompensacja wydłużeń rurociągów
Preizolowane elementy - L-, Z- i U-kształty.

5. Wymagania ogólne dotyczące przygotowania realizacji sieci ciepłowniczych preizolowanych
5.1.  Inwestor przygotowujący kompletną  dokumentację  techniczną  inwestycji  jest  odpowie-
dzialny za przygotowanie harmonogramu prac oraz za nadzór, kontrolę i odbiór wykony-
wanych prac.
Wykonawca odpowiedzialny jest  za faktyczny montaż sieci w sposób zgodny z projektem
technicznym i ewentualnymi zmianami w dokumentacji technicznej. Wszelkie zmiany w projekcie
technicznym sieci powinny być zatwierdzone przez inwestora.
5.2. Preizolowana sieć ciepłownicza powinna być budowana tylko na podstawie uzgodnionej
dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  niezbędne  odstępstwa  od  dokumentacji,  wynikłe  w
trakcie budowy sieci, powinny być uwzględnione w dokumentacji powykonawczej.
5.3.  Dokumentacja  techniczna  preizolowane)  sieci  ciepłowniczej  powinna  być  opracowana
zgodnie z ogólnie obowiązującymi  zasadami oraz powinna uwzględniać wytyczne i wyma-
gania producenta systemu preizolowanych rur, kształtek i elementów oraz warunki eksploatatora
sieci.  Powinna,  oprócz podstawowych projektów, zawierać również szczegółowe rozwiązania
precyzujące:
a) wymiary stref kompensacyjnych,
b) rozstaw   kompensatorów   z   podaniem   typu,   zdolności   kompensacyjnych,   naciągów

wstępnych itp,
c) sposób odwadniania i odpowietrzania sieci,
d) wymiary betonowych bloków podpór stałych,
e) wymiary studzienek / komór dla armatury,

154



Przebudowa - rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka 

f) schemat systemu alarmowego - sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń.
5.4.  Przebieg trasy sieci  ciepłowniczej  powinien  być  zgodny z obowiązującymi  zasadami
projektowania uzbrojenia  podziemnego i nadziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
ochronę środowiska. Trasa sieci powinna być uzgodniona z odpowiednimi dla danego miejsca
służbami geodezyjnymi.
5.5.  Szczegółowe wytyczne  transportu,  rozładowywania  i składowania  preizolowanych  rur,
kształtek  i  elementów  powinny  być  opracowane  przez  ich  producenta  i  przedkładane
inwestorowi przy zakupach rur i elementów.

1.5. Ogólne informacje o terenie budowy 

Plac budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca
jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenia dojść do
budynków  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i odbioru  Robót
i Odcinków.

W przypadku jakichkolwiek zmian w organizacji ruchu i przebudowie dróg lub skrzyżowań,
jakie  nastąpiły  od czasu opracowania  projektu przed przystąpieniem do robót Wykonawca
przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z odpowiednim  zarządem  drogi
i organem zarządzającym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót  w okresie  na  okres  kontraktu.  W  zależności  od  potrzeb  i  postępu  Robót  projekt
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie  wykonywania  robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje
i będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,
światła  ostrzegawcze,  sygnalizacyjne  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których  jest  to  nieodzowne  ze  względów bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory i inne
urządzenia  zabezpieczające  będą akceptowane przez Inwestora.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt  zabezpieczenia  placu budowy nie  podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje  się,  że jest
włączony  w cenę  kontraktową.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  placu
budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia  i  Przejęcia  Robót
i Odcinków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Przekazanie Placu Budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi,  lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, jeden
egzemplarz  dokumentacji  projektowej  i  komplet  specyfikacji  technicznej.  Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili

155



Przebudowa - rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku na pomieszczenia żłobka 

Przejęcia  Robót  przez  Zamawiającego.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Zaplecze budowy

Na zaplecze budowy powinny składać się biura, magazyny,  plac do składowania materiałów
i parkowania  sprzętu,  pojazdy,  sprzęt,  maszyny,  wyposażenie  urządzenia  do  zapewnienia
bezpieczeństwa robót, przyłącza,  drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do prowadzenia
robót  wymaganych  kontraktem.  Wykonawca  winien  wystąpić  do  odpowiednich  jednostek
wydanie  warunków  wykonania  przyłączy  (woda,  energia  elektryczna,  ścieki,  usuwanie
śmieci).

Utrzymanie  zaplecza budowy zawiera wszystkie  bieżące  koszty związane  z użytkowaniem
powyższych urządzeń.

Likwidacja  zaplecza  budowy obejmuje  usunięcie  wszystkich  biur,  wyposażenia  i  sprzętu,
przyłączy,  magazynów,  placów  i  dróg  wewnętrznych  i  dojazdowych,  posprzątanie  placu
i przywrócenie do warunków pierwotnych.
Koszty założenia,  operacji bieżącej i likwidacji zaplecza będą płatne jako kwoty ryczałtowe
według pozycji w Przedmiarze Robót.
Uzgodnienia.  Zamawiający  uzyskał  i  jest  w  posiadaniu  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych (np.: zarządów dróg,
PKP)  na  prowadzenie  robót.  Wykonawca,  po  otrzymaniu  kompletu  dokumentacji  wraz
z pozwoleniami  i  uzgodnieniami,  sprawdzi  terminy  ich  ważności  a  następnie  wystąpi  do
właściwych urzędów i instytucji  o aktualizację  uzgodnień i decyzji,  które straciły  ważność
a były  podstawą  do  wydania  WZiZT  (Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu)
w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie koszty związane
z aktualizacją decyzji i uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie będzie
żądał za nie osobnej zapłaty. Wykaz wszystkich uzgodnień i pozwoleń wraz z ich terminami
ważności stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. 

Dokumentacja projektowa. Dokumentacja  projektowa będzie  zawierać  niżej  wymienione
rysunki, obliczenia i dokumenty:

Wykaz dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
mu  kontraktu.  Wykonawca  po  podpisaniu  kontraktu  przez  obie  strony  otrzyma  od
Zamawiającego jeden egzemplarze kompletnej dokumentacji projektowej.
Wykaz  dokumentacji  projektowej,  którą  Wykonawca  opracuje  we  własnym  zakresie
w ramach Ceny Kontraktowej. Wykonawca zobowiązany jest opracować:
    Projekt organizacji i harmonogram robót.

          Zestawienie koniecznych badań powykonawczych.
          Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie  
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          sytuacyjno -wysokościowym. 

Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną.  Dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy  stanowią  część  kontraktu,  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  Warunkach  Kontraktu,  tj:  Specyfikacje  Techniczne.
Dokumentacja  Projektowa.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy  jest  od odczytu ze skali  rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacją  techniczną.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacji
technicznej  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od których  dopuszczalne  są  odchylenia
w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli muszą
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót. Wykonawca  ma  obowiązek  znać
i stosować  w czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska
naturalnego. W okresie prowadzenia i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów
i norm dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie  i wokół placu  budowy oraz będzie
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,
a wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.

Ochrona  przeciwpożarowa. Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony
przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,
wymagany przez odpowiednie  przepisy,  na terenie  baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach 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.

Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia. Materiały,  które w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla
otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów
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wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze specyfikacjami,
a ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego
poniesie Zamawiający.
Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji
na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji
i urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inwestora  i  władze  lokalne
o zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego a także ponosi koszty ich naprawy.

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 urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Ochrona  i  utrzymanie robót. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za
wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  robót  od daty rozpoczęcia  do  daty wydania
potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera.
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Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty do czasu  odbioru Robót  i  Odcinków.  Utrzymanie
powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  kanalizacja  lub  jej  elementy  były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru Robót i Odcinków.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie
przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  informować Inwestora o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.            MATERIAŁY  

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe
i nieużywane.

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom
i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym.
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy
Prawo budowlane. Na życzenie Inwestora takie świadectwa winny być niezwłocznie przez
Wykonawcę przedstawione.

Chociaż materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania,
akceptację otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów
międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne
zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia
dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji
zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich
tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach

2.4 Materiały, wyroby i elementy, które można stosować do budowy preizolowanych sieci
ciepłowniczych
2.4.1. Rury preizolowane
2.4.2.1.   Rury preizolowane o konstrukcji zespolonej (związanej).
2.4.2.2.   Rury preizolowane o konstrukcji ślizgowej.
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2.4.2.3.   Rury preizolowane elastyczne.
2.4.2. Wyroby
2.4.2.1.   Rury preizolowane w odcinkach prostych o długościach np. 6, 10, 12, 16 m.
2.4.2.2.   Rury preizolowane elastyczne w odcinkach o długości do 100 m, zwijane w zwoje lub

nawijane na bęben.
2.4.2.3.   Preizolowane: łuki, odgałęzienia, zwężki, podpory stałe.
2.4.2.4.   Elementy preizolowane: armatura, kompensatory.
2.4.2.5.   Elementy złącza: mufy, opaski, rękawy do łączenia rury osłonowej, otuliny izolacyjne,

komponenty izolacji  cieplnej do izolowania  złącza,  złączki mechaniczne  zaciskowe
lub skręcane, tuleje do łączenia rury przewodowej przez zgrzewanie.

2.4.3. Rury, które można stosować na rurę przewodową preizolowanych rur i kształtek
2.4.3.1.   Rury ze stali węglowej ze szwem wg PN-H-74244 (ISO 9330).
2.4.3.2.   Rury ze stali węglowej bez szwu wg PN-H-74219 (ISO 9329).
2.4.3.3.   Kształtki stalowe - łuki, odgałęzienia, zwężki do preizolowanych kształtek wg ISO 3419.
2.4.3.4.   Rury ze stali węglowej ocynkowane wg PN-H-74200.
2.4.3.5.   Rury z miedzi wg PN-EN 1057.
2.4.3.6.   Rury z tworzyw sztucznych: z polietylenu usieciowanego PEX, z polibutylenu PB

(rury z tworzyw sztucznych stosowane na rurę przewodową powinny mieć zabezpieczenie
przed dyfuzją tlenu).

2.4.3.7.   Rury cienkościenne ze stali jakościowych.

2.4.4. Rury, które można stosować na rury osłonowe, stanowiące osłonę mechaniczną i
przeciwwilgociową preizolowanych rur i kształtek
2.4.4.1.   Rury z polietylenu twardego, wysokiej gęstości, gładkie (PEHD).
2.4.4.2.   Rury gładkie z polietylenu o niższych gęstościach (PEL, PEM).
2.4.4.3.   Rury z polietylenu, profilowane, karbowane.
2.4.4.4.   Rury typu spiro z blachy / taśmy stalowej ocynkowanej, wg PN-EN 1506 (PN-B-76001,

PN-B-03434, PN-H-92125).

2.1.              Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca  przedstawi  w  ofercie  nazwy  firm-producentów  pozostałych  materiałów
i wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla
realizacji Robót. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego
uzyskania  zgody  Inwestora  na  skorzystanie  z  takiej  możliwości.  Wykonawca  przedstawi
odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane  z dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  specyfikacji
technicznych w czasie postępu robót.
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2.1.1. Zmiany w listach materiałowych

Jeżeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien
powiadomić Inwestora o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien
pokryć dodatkowy koszt takich zmian wynikłych w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2.              Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za spełnienie  wymagań ilościowych  i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie  wszystkie koszty a w tym opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  placu  budowy lub  z  innych
miejsc wskazanych w specyfikacjach będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera.
Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych  wykopów  w  obrębie  placu  budowy  poza  tymi,  które  zostały  wyszczególnione
w dokumentacji.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.              Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.  Próbki materiałów mogą być
pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą
akceptacji określonej partii  materiałów pod względem jakości.  W przypadku, gdy Inżynier
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

Inwestor  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inwestor  będzie  miał  wolny  dostęp,  w dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
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2.4.              Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Jeżeli  podczas  realizacji  Kontraktu Wykonawca  dopuści  do  dostarczenia  na  plac  budowy
materiałów,  które  w  opinii  Inżyniera  są  nieodpowiedniej  jakości,  to  Inwestor  zażąda  od
Wykonawcy  uzyskania  materiałów  z  innego,  zatwierdzonego  źródła.  Wykonawca  będzie
zobowiązany  do  pokrycia  wszystkich  dodatkowych  kosztów związanych  z  dostarczeniem
takich materiałów.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu
budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inwestora.  Jeśli  Inwestor  zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora.

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

2.5.              Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

2.6.              Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze  co najmniej  2  tygodnie  przed użyciem materiału,
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody
Inwestora.

2.7.              Terminy dostaw  

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie
robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy
mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

3.SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
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być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości .
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach  technicznych  i  wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska  i przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,
urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków kontraktu,  zostaną  przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów /
sprzętu  na  i  z  placu  robót.  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,  specyfikacjach  technicznych  i  wskazaniach
Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym  kontraktem.  Liczba  środków  transportu  będzie
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  programem  zapewnienia  jakości,
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inwestora.  Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inwestora  nie  zwalnia
Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  Inwestora  dotyczące
akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
także  w  normach  i wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inwestor  uwzględni  wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie  występujące  przy produkcji i przy badaniach
materiałów,  doświadczenia  z przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w
czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Specyfikacja  Techniczna  nie  jest  w  pełni  wyczerpująca,  gdyż  nie  może  objąć  wszystkich
szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy,
realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia.  Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w kontrakcie,  a o ich wykryciu  winien  natychmiast
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

5.1  Wymagania  ogólne  dotyczące  przygotowania  realizacji  sieci  ciepłowniczych
preizolowanych
5.1.1 Inwestor przygotowujący kompletną dokumentację techniczną  inwestycji  jest  odpowie-
dzialny za przygotowanie harmonogramu prac oraz za nadzór, kontrolę i odbiór wykony-
wanych prac.
Wykonawca odpowiedzialny jest  za faktyczny montaż sieci w sposób zgodny z projektem
technicznym i ewentualnymi zmianami w dokumentacji technicznej. Wszelkie zmiany w projekcie
technicznym sieci powinny być zatwierdzone przez inwestora.
5.1.2.  Preizolowana  sieć  ciepłownicza  powinna  być  budowana  tylko  na  podstawie
uzgodnionej  dokumentacji  technicznej.  Wszelkie  niezbędne  odstępstwa od dokumentacji,
wynikłe w trakcie budowy sieci, powinny być uwzględnione w dokumentacji powykonawczej.
5.1.3. Dokumentacja techniczna preizolowane) sieci ciepłowniczej powinna być opracowana
zgodnie z ogólnie obowiązującymi  zasadami oraz powinna uwzględniać wytyczne i wyma-
gania producenta systemu preizolowanych rur, kształtek i elementów oraz warunki eksploatatora
sieci. Powinna, oprócz podstawowych projektów, zawierać również szczegółowe rozwią
a) wymiary stref kompensacyjnych,
b) rozstaw   kompensatorów   z   podaniem   typu,   zdolności   kompensacyjnych,   naciągów

wstępnych itp,
c) sposób odwadniania i odpowietrzania sieci,
d) wymiary betonowych bloków podpór stałych,
e) wymiary studzienek / komór dla armatury,
f) schemat systemu alarmowego - sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń.
5.1.4. Przebieg trasy sieci ciepłowniczej powinien być zgodny z obowiązującymi zasadami
projektowania uzbrojenia  podziemnego i nadziemnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
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ochronę środowiska. Trasa sieci powinna być uzgodniona z odpowiednimi dla danego miejsca
służbami geodezyjnymi.
5.1.5. Szczegółowe wytyczne transportu, rozładowywania i składowania preizolowanych rur,
kształtek  i  elementów  powinny  być  opracowane  przez  ich  producenta  i  przedkładane
inwestorowi przy zakupach rur i elementów.
5.1.6.Za odbiór , po przeprowadzonej uprzednio kontroli, transport i składowanie na terenie
kresowego składowania lub bezpośrednio na placu budowy) preizolowanych rur i
elementów odpowiedzialny jest inwestor.

Szczegółowe wytyczne odnośnie wykonania rurociągów z rur i kształtek preizolowanych wg
Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur   elementów
preizolowanych COBRTI INSTAL.

Jakość wykonania. Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy,  z zaangażowaniem
i fachowo  przez  właściwie  wykwalifikowanych  robotników,  a  także  w  pełnej  zgodności
z Rysunkami i Specyfikacją Techniczną.
Wszystkie urządzenia, materiały i inne artykuły wykorzystane w Robotach objętych
niniejszym Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość
wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji
urządzeń dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Tam gdzie sprzęt, materiały lub artykuły określane są w Specyfikacji Technicznej
jako „zbliżone” lub „odpowiadające” konkretnemu standardowi, Inwestor określi stopień
zgodności ze standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego Specyfikacja
Techniczna lub gdy żąda tego Inżynier, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez
Inżyniera pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia które chce wykorzystać
w procesie Robót.
Znaleziska archeologiczne. W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia
o tym Inwestora oraz Konserwatora Zabytków w Opolu. Do momentu uzyskania od Inżyniera
pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone
pod nadzorem odpowiednich służb. 
Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych.

Wycinka drzew. Wykonawca winien zachować cały drzewostan występujący a terenie
budowy. 
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Instalacje nad- i podziemne. Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na placu
budowy oraz przybliżone lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na
rysunkach Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku
sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem
prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się
z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich
wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu
i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli,
linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak
podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie
w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe
zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych
kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. 

Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie przedstawić
zezwolenie wydane przez właściwe władze.

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich
zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inżyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy.

W  przypadku  jednak  jakiegokolwiek  uszkodzenia  bądź  zepsucia  istniejących  urządzeń
naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie
niezbędna  wymiana  przez  Wykonawcę  na  jego  własny  koszt  według  wymagań  władz
urbanistycznych.

6.            KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.              Zasady kontroli jakości robót  

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Jednostki miar. Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI)
Używane jednostki wykazano poniżej
Czas sekunda 1s, s

minuta 1 min = 60 s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 400 s

Długość kilometr 1 km
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metr 1 m
milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2

Objętość metr sześcienny 1 m3

1 litr 1 l = 0,001 m3

Masa kilogram 1 kg
tona 1 t = 1000 kg

Siła niuton 1 N = 1 m kg/s2

kiloniuton 1 kN = 1000 N
Naprężenie 1 kN/m2

1 N/mm2

Ciśnienie Pascal 1 Pa = 1 N/m2

Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3

kilowat 1 kW = 1000 W
koń mechaniczny 1 KM = 073549 kW

Temperatura stopień Celsjusza 1  C

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej
w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U.
nr 89 z 1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie
stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:

23. z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na
Znak Bezpieczeństwa 

24. z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu

25. z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań
podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami
atestacyjnymi:
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 certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r
w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub
ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi na Znak
Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi
wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53

 certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską
Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną;

 deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską
Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór deklaracji
zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca
1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania   budownictwie
(Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728)

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane
i stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom
określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia
1998.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne
z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą
reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie.

Przepisy, Rozporządzenia
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z późniejszymi zmianami)
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Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania
tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta
deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. Z 1998 nr 113, poz. 728)
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które
służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w Polsce lub
sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów
tych dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r,
w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji
wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia
2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r.
z późniejszymi zmianami

Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi
wg obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywołane
PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. 

Przedstawianie  danych  dotyczących  dokładności
wymiarów
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PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. 
Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola
zgodności  wymiarów  z  wymaganymi  tolerancjami
i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. 
Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.
Tolerancje  w  budownictwie  Szeregi  wartości
stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. 
Metody  pomiaru  budynków  i  elementów
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
Metody  pomiaru  budynków  i  elementów
budowlanych. Metody i przyrządy

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty
i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy.
Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:

Temperatura -20 do +35 C
Wilgotność 0 do 95 %

Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia  niezbędne  do pobierania  próbek,  badań  materiałów  i  przeprowadzania  prób
szczelności oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne  wymagania  co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i
wytycznych.  Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3.              Pobieranie próbek  

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

6.4.              Badania i pomiary  

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegoś  badania  wymaganego  w  specyfikacjach
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

6.5.              Raporty z badań  

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inwestorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.6.              Badania prowadzone przez Inwestora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek i badania  materiałów u źródła ich wytwarzania  i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inwestor
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  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi.  W takim
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.              Certyfikaty i deklaracje  

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,
w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych.
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W przypadku  materiałów,  dla  których  wyżej  wymienione  dokumenty są  wymagane  przez
specyfikacje  techniczne,  każda partia  dostarczona do robót  będzie  posiadać  te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  wyżej  wymienione  dokumenty  wydane  przez
producenta,  a  w  razie  potrzeby poparte wynikami  badań wykonanych  przez  niego.  Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.              Dokumenty budowy  

Dziennik budowy- wewnętrzny. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do  końca  Okresu  Zgłaszania  Wad.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia  oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis  w dzienniku  budowy będzie  opatrzony datą jego  dokonania,  podpisem osoby,  która
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne,  dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym,  bezpośrednio  jeden pod
drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą
oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i podpisem  Wykonawcy
i Inwestora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części Robót i
odbioru Robót i Odcinków,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i w trakcie
wykonywania robót,

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
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wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu robót.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Księga  obmiarów. Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych
powyżej następujące dokumenty:

zgłoszenie budowy,
protokoły przekazania placu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru robót,

protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.

Przechowywanie  dokumentów  budowy. Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

7.            OBMIAR ROBÓT  

7.1.              Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na
rzecz Wykonawcy  lub  w innym  czasie  określonym  w kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Inwestora.

20. 7.2.              Zasady określania ilości robót i materiałów  

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni
przekrój. Jeżeli Specyfikacja Techniczna nie wymaga inaczej, to objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnożona przez przekrój.

Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu
oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3.              Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

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

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji. 
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymywane  w dobrym stanie
w całym okresie trwania robót.

7.4.              Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  przejęciem  części  Robót  lub  przejęciem  Robót
i Odcinków, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Inwestorem.

8.            PRZEJĘCIE ROBÓT  

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiór robót spawalniczych-badanie spawów, próba ciśnieniowa,
odbiór robót ulegających zakryciu -połączenia izolacji odcinków rur, mufowanie,

Przejęcie całości robót-odbiór końcowy,
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8.1.              Odbiór robót zanikających   

Odbiór robót zanikających polega na: odbioru podsypki piaskowej ,badaniu radiologicznym
lub innym sposobem nieniszczącym spawów, wykonanie próby ciśnieniowej, wykonania
zasypki, ułożeniu mat kompensacyjnych, zasypki piaskowej rurociągów, oznakowanie
taśmami. 

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Inwestora na zgłoszenie wykonawcy. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 1 dnia od daty
zgłoszenia.
Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  i  próby  szczelności,
w konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i uprzednimi
ustaleniami.

8.2               Odbiór robót ulegających zakryciu  

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór będzie przeprowadzone niezwłocznie,  nie  później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inwestor  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary  i próby
szczelności,  w konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi
i uprzednimi ustaleniami.

8.3.              Przejęcie części Robót  

Nie przewiduje się przejęcia części zadania
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8.4.              Przejęcie robót i Odcinków  

Odbiorowi Robót  i  Odcinków podlegają  całkowicie  zakończone  Roboty.  Przejęcie  Robót
i Odcinków polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót i Odcinków będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

8.5.              Dokumenty potrzebne do Przejęcia Robót i Odcinków  

Dokumentem  wymaganym  do  Przejęcia  Robót  i  Odcinków  jest  protokół  odbioru  Robót
i/lub Odcinków sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do Przejęcia Robót i/lub Odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi  zmianami  oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu.

Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

Dzienniki budowy 
Wyniki pomiarów kontrolnych,  prób szczelności oraz badań, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.
Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie
z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.
Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Protokoły  odbioru  kabli  elektrycznych  podpisane  przez  przedstawicieli  Zakładu
Energetycznego  

Opinię Konserwatora Zabytków o ile wystąpi taka konieczność

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inwestor.
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9.            PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, przyjęta przez Zamawiającego w wyniku przetargu
 składająca się z:

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  oraz
likwidacji  zaplecza  budowy (w tym doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa dróg
dojazdowych  itp.),  koszty  dotyczące  oznakowana  Robót,  koszty  projektów
uzupełniających,  wydatki dotyczące bhp,  usługi  obce na  rzecz budowy,  opłaty za
dzierżawę  placów  i  bocznic,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,

 zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi  przepisami;  do cen jednostkowych nie
należy wliczać podatku VAT.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za zadanie w Wycenionym Przedmiarze
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót
objętych tym przedmiarem. 

9.2. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Podstawą
płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót - tabela
„Koszty ogólne”.

9.3. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający.

9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  i  odpowiednimi  instytucjami  Projektu

Organizacji  Ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót

– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia  zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

– przygotowanie terenu
– konstrukcje  tymczasowych  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,
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barier, oznakowań i drenażu. 
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 oczyszczanie,  przestawienie  i  przykrycie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł,
 opłaty/dzierżawy terenu
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 likwidacja  objazdów/przejazdów  i  elementów  organizacji  ruchu  (tymczasowe

nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, bariery,
itp.)

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

3. 9.5. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać
zabezpieczenie terenu budowy: 

 dostarczyć,  zainstalować urządzenia  zabezpieczające  (zapory,  światła  ostrzegawcze,
znaki itp.),

 utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,
 usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót

Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót
„Wymagania Ogólne”. Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy
wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego i punktu 1.6.

1. 9.6. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace  
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną
powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne
niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5. 
Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe,
zgodnie z wymaganiami ogólnymi, ST 01.00.
Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót.

9.7. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni:
(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:

 dostawa  montaż,  wyposażenie  zaplecza  Wykonawcy  z  zachowaniem  warunków
określonych prawem 

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów,
(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
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 utrzymanie  wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności,  jego wymianę na
nowy,

 ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia,
 utrzymanie  pomieszczeń,  instalacji  i  urządzeń  w  należytej  sprawności,  wraz  z

kosztami utrzymania i eksploatacji, 
 zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż.,
 utrzymanie czystości pomieszczeń i placów,
 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp.,

 zapewnienie  odpowiedniego  sposobu  magazynowania  i  ochrony  materiałów  i
urządzeń.

(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
 likwidacja zaplecza Wykonawcy 
 oczyszczenie terenu.

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych.

9.8. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po
przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegółowej
pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót „Koszty ogólne”.

9.10. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego
ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegółowej pozycji ryczałtowej: Przedmiar

Robót, „Koszty ogólne”.
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SST.23 ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN

I. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robot związanych z budową:
przyłącza wodociągowego
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla:
  budynku Przedszkola Publicznego nr 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania części
budynku na pomieszczenia żłobka

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
budową zewnętrznych instalacji wod-kan
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonania przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych. Niniejsza specyfikacja
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- montaż przyłącza wodociągowego,
- montaż zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
 

1.4. Określenia podstawowe

Wodociąg
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.4.2. Przyłącze wodociągowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z
zaworem antyskażeniowym łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu
zasilanego w wodę,
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-
1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne” oraz z normami
branżowymi Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL” - komisja
koordynacji branżowej.
- wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich,
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przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,
- wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki
osadnicze lub co najmniej jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład
produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki osadniczej,
- sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się
poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,
- przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód
wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów
rozdzielczych,
- przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od
przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych,
- przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem
łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę,

Kanalizacja sanitarna

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna  instalacja zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków
sanitarnych

1.4.2. Kanały

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód
deszczowych

1.4.2.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej
kanalizacyjnej w budynku z siecią kanalizacji.

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch
kanałów bocznych.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.

.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
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1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadająca dodatkowy
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z
wyżej położonych.

1.4.4. Elementy studzienek j komór

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to długość pomiędzy rzędną
dolną powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną
spocznika.

1.4.4.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.4.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń
kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim
ścieków.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna
pomiędzy kinetyk ścianą komory roboczej.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi.
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających
1.5. Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano – montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w
przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe
należy realizować zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano - montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.
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1.6. UWAGI KOŃCOWE

Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania
robót budowlano - montażowych.
Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca.

II . MATERIAŁY

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:
- być nowe i nieużywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST)
- być w gatunku bieżąco produkowanym
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )

2.1. Przewody

- Instalacja przyłącza wodociągowego wykonana będzie z rur PEHD o śr. 63 mm
- Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z:
Rura kanalizacji zewnętrznej z PVC-U, typ ciężki (S) - SDR34 (SN8), lita 160x4,7
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
2.2. Armatura
Przyłącze wodociągowe uzbroić w typową armaturę odcinającą, pomiarową, zwrotną.:
- zawór czerpalny
- zawory odcinające kulowe,
- zestaw wodomierzowy 

2.3. Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej:

 studzienka rewizyjna z z tworzywa sztucznego śr. 425 mm
 studzienka rewizyjna z z tworzywa sztucznego śr. 600 mm
 rury osłonowe

2.7. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

2.7.1. Rury kanałowe.
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Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej
wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem się wód opadowych.
W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych. Nie
przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o średnicy do 315 mm i wysokości 2 m - dla
rur o średnicy powyżej 315 mm. Rury o różnych średnicach powinny być składowane
oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych średnicach i grubszych ściankach
powinny znajdować się na spodzie. Kształtki i łączki powinny być składowane w sposób
uporządkowany z zachowaniem środków ostrożności. Należy zachować szczególna
ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy chronić
przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, stosowaniem
niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie
dopuszczać do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wiązania. Rury chronić przed
nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych źródeł
ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo
przeciwpożarowe.

2.7.2. Kruszywo na podłoża, wymianę i do betonów

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach tak
aby umożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronić przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

III. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
tuż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i
wyładunku materiałów.
- żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu,
- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu,
- betoniarek ręcznych,
- pomp do odpompowania wody z wykopów,
- agregatów prądotwórczych,
- systemowy szalunek płytowy,
- komplet narzędzi instalacyjnych,

IV. TRANSPORT
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4.1. Rury

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodować:
- segregacji składników,
- zmiany składu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną wymaganiami
technologicznymi.

4.3. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.

4.6. Izolacja
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

V. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi,
odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do
uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami roboczymi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:
- wykopy sposobem mechanicznym,
- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem
podziemnym.
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5.4. Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu

1) Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed
przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu,
2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny)
podłoże pod kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
4) Zagęszczenie podłoża i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max
zagęszczenia wg normalnej próby Proctora. a dla pozostałych odcinków - nie mniej
niż 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją
Techniczną,
5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452:
a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym,
b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym.
6) Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien
odpowiadać parametrom podłoża z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co
25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montażowe

1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C.
2) Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku
zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu.
3) Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.
4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu.
Podłoże powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku.
5) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się.
6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz.
7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności
8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.
9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego
twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
10) Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg
technologii producenta.
11) Włączenie kanału do istniejącej studni rewizyjnej.

5.5.1. Rury kanałowe

1) Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być
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oznakowane:
- czynnik transportowany,
- nazwa producenta,
- rodzaj materiału,
- oznaczenia średnicy,
- grubość ścianki,
- datę produkcji - rok, miesiąc, dzień,
- obowiązujące normy.
2) Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczna, instrukcją
montażu dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.
3) Rury układać w temperaturze powyżej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykonać w
temperaturze nie mniejszej niż +8°C.
4) Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur zabezpieczyć przed
zamuleniem (folia lub dekiel)

5.5.2. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w skrzyżowaniach.

Zabezpieczenie sieci wodociągowych, gazociągów i kabli wykonać zgodnie z dokumentacją
techniczną.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłączy wod - kan powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne 
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.

VII. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji
sanitarnej. Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru.

VIII. ODBIÓR ROBÓT
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Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
„Instalacje sanitarne „
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów )
- ściany w miejscach ustawienia urządzeń
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie
wykonywania robót,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów ),
- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
- protokół przeprowadzenia próby szczelności,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
- protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia ),
- protokóły badań szczelności instalacji,

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

X. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje
sanitarne 
Aprobaty techniczne,
Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe:

Sieci i instalacje wodociągowe:
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
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odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999.
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa.
Sieci i instalacje kanalizacyjne:
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.
PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe B, C, D.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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