
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn.

Modernizacja  świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach-
przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu

adres: dz. nr ewid. 205/3, 205/4, 77, Wrzeszczewice, gmina Łask

KLASYFIKACJA CPV

Główny przedmiot zamówienia : Roboty remontowe
i renowacyjne – 45453000-7

Roboty wg klasyfikacji CPV:
45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE
45410000-4 TYNKOWANIE
45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
45431000-7 KŁADZENIE PŁYTEK
45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
45260000- OBRÓBKI BLACHARSKIE
45261000-4 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH
45233140-2- ROBOTY DROGOWE – KOSTKA BRUKOWA
45421146-9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH
45331200-8 INSTALOWANIE URZĄDZEŃWENTYLACYJNYCH I
KLIMATYZACYJNYCH

ZAMAWIAJĄCY :   Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask 
OPRACOWANIE : „WABUD” mgr. inż. Jakub Woźniak, ul. Warszawska 79, 
                                    98-100 Łask,

Łask, Grudzień 2015 rok



SPIS ZAWARTOŚCI:

1. ST.00.    – WYMAGANIA OGÓLNE …........................................……….................…........…........... 2
2. SST.01. – ROBOTY ROZBIÓRKOWE.............................................…...................…....…................. 16
3. SST.02. – KŁADZENIE PŁYTEK.........................................…………................................................ 18
4. SST.03. – ROBOTY TERMORENOWACYJNE (z wyprawą tynkarską) ..........................…...............32
5. SST.04. – ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ-okna.............................................37
6. SST.05. – ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ-drzwi............................................40
7. SST.06. – ROBOTY MALARSKIE.............................................…........................………….............. 43
8. SST.07. – ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE....................................... …........................47
9. SST.08. – ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE...............................................54
10. SST.09.- DACH, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE..................................................57
11. SST.10.- KOSTKA BRUKOWA...........................................................................................................67
12. SST.11.- Roboty z prefabrykatów gipsowych, sufity podwieszane.......................................................69
13. SST.12. - Roboty izolacyjne..................................................................................................................75
14.SST.13. - Klimatyzacja............................................................................................................................80
15.SST.14. - Wentylacja................................................................................................................................88
16. SST 15.-Instalacja grzewcza i gazowa.....................................................................................................92

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ST.00.
KOD CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA -WSTĘP
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCEWYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości
IBDiM - Instytut Budowy Dróg i Mostów

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn.:

Modernizacja  świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach- przebudowa wraz ze zmianą
konstrukcji dachu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako 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.
Zalecenia zawarte w ST Wykonawca realizuje w zakresie właściwym dla rodzaju
prowadzonych robót.
1.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) opracowanymi dla robót podstawowych i wiodących oznaczonymi
kodami CPV:
- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45410000-4 Tynkowanie
- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 45431000-7 Kładzenie płytek
- 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
- 45442100-8 Roboty malarskie.
- 45260000- OBRÓBKI BLACHARSKIE
 -45233140-2- ROBOTY DROGOWE – KOSTKA BRUKOWA
 -45421146-9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH
Ustalenia ogólne odnoszą się również do robót nieopisanych w SST o niewielkim
zakresie realizacji lub występujące jako drugorzędne albo towarzyszące, a wchodzące w
zakres realizacji przedstawiony w pkt. 1.1 ST.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz



fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż
budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu – także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.



1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i



przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robót budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego / Zamawiającym – osoba posiadająca odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego
obiektu. Przy realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający może
wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za realizację robót, który nie musi
posiadać uprawnień budowlanych.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty
budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w



istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie(zarządzający
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru / Zamawiającego oraz zakresem rzeczowym wynikającym z
przedmiaru robót.
1.5.1. Przekazanie terenu robót
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
robót wraz z kompletem SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przy realizacji przedmiotowego zamówienia obowiązuje dokumentacja projektowa służąca opisowi
robót
dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Wszystkie niejasności oraz wątpliwości
należy
zgłosić Zamawiającemu na etapie przygotowywania oferty na wykonie robót.
1.5.3. Zgodność robót ze SST
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru /
Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z SST.
Wielkości określone w SST 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 zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze SST i
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu robót
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren robót w należytym stanie,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:



1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru / Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników 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.
1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru / Zamawiającego. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru /
Zamawiającego.
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracyw 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.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w



sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru / Zamawiającemu szczegółowe informacje
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru /
Zamawiającego przed ich zamówieniem.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Przy realizacji przedmiotowego zamówienia nie przewiduje się pozyskiwania masowych materiałów
pochodzenia miejscowego.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru /
Zamawiającego.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru / Zamawiającym.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru / Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru / Zamawiającego.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru / Zamawiającego w terminie
przewidzianym umową.



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska
i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru / Zamawiającemu kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru / Zamawiającego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru /
Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za
ich zgodność z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru /
Zamawiającego.
5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru / Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i
wytycznych.
5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru / Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru / Zamawiający ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.



Inspektor nadzoru / Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru / Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.2. 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.
Inspektor nadzoru / Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru / Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru / Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru /
Zamawiającego.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru /
Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru /
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru /
Zamawiającego.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru / Zamawiającemu kopie raportów z
wynikami badań jak najszybciej.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Zamawiającego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru / Zamawiający uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru / Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru / Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru / Zamawiający 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 SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub



dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru / Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy – przy realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie prowadzony dziennik
budowy. Zamawiający może wprowadzić tzw. dziennik postępu robót, który będzie służył do
korespondencji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym w zakresie wykonywania przedmiotu
zamówienia.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.
Książka obmiarów przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamówienia nie będzie prowadzona.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inspektora nadzoru / Zamawiającego.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu robót,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie robót w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty dot. robót będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru /
Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na każde życzenie.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru



/ Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru /
Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym
w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze
robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru / Zamawiającego.
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.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru / Zamawiający.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika postępu
robót (jeżeli jest prowadzony) lub pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru /
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru / Zamawiający na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru /
Zamawiający.



8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika postępu robót lub pisemnym zgłoszeniem
złożonym Zamawiającemu..
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru / Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru / Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
3. protokoły odbiorów częściowych,
4. recepty i ustalenia technologiczne,
5. dzienniki postępu robót i książki obmiarów (oryginały),
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST ,
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie ze SST.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót
(końcowy) robót”.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST iw przedmiarze robót.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego



(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tomI, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST.01.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV 45111300-1
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja  świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach- przebudowa wraz ze zmianą
konstrukcji dachu

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót wynikających z realizacji zamówienia określonego w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru robót w
zakresie rozbiórek i usuwania gruzu. W ramach przedmiotowego zamówienia zostaną wykonane
niżej wymienione roboty rozbiórkowe:
- demontaż urządzeń sanitarnych i elektrycznych
- rozebranie schodów,
- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych,
- rozebranie ścianek działowych, poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych, rozebranie okładzin
  ścian z płytek ceramicznych,
- wykucie z muru ościeżnic drzwiowych,
- demontaż listew progowych,
- wykucie z muru ościeżnic okiennych
a także pozostałych robót rozbiórkowych, których nastąpi konieczność wykonania przy realizacji
zamówienia.
Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych
odpadów w rozumieniu art. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r
Nr 39 poz 251 ze zmianami).



1.3. Określenia podstawowe.
Określenia wymienione w niniejszej specyfikacji są zgodne z dokumentacją przetargową zadania
oraz ze Specyfikacją Techniczną ST.00. „Wymagania ogólne”.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją przetargową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru
- przedstawiciela Zamawiającego.
Ogólne wymagania dotyczące organizacji robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00.
„Wymagania ogólne".
2. Materiały.
2.1. Materiały w tym asortymencie robót nie występują.
2.2. Materiały z rozbiórek nie podlegają przekazaniu Inwestorowi.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót zgodnie z założoną jakością.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00. „Wymagania ogólne".
Sprzęt do robót musi być w pełni sprawny technicznie i dostosowany do warunków i technologii
wykonywania prac. Rodzaj i stan techniczny używanego sprzętu i narządzi nie może wpływać
niekorzystnie na jakość przedmiotowych prac.
Do wykonywania robót mogą być wykorzystane różnego typu elektronarzędzia z wymiennym
osprzętem dostosowanym do rodzaju wykonywanych czynności.
4. Wymagania dotyczące środków transportu.
Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych podano w ST.00. „Wymagania ogólne".
Do transportu materiałów rozbiórkowych stosować należy samochody samowyładowcze oraz
inne środki transportu dostosowane do aktualnego zakresu wykonywanych robót
(zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem
się drobnych części lotnych) oraz do uwarunkowań związanych z wywiezieniem odpadów na
miejsce składowania – utylizacji.
Aktualna ilość rozbieranych elementów oraz wielkość miejsca na ich składowanie,
determinować będzie ilość i wielkość środków transportowych do bieżącej obsługi
realizowanych prac.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".
Wykonawca ma obowiązek, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
przedstawić harmonogram realizacji robót uwzględniający potrzeby i ustalenia Zamawiającego,
dokonane w trakcie sporządzania materiałów przetargowych.
5.1. Czynności wstępne.
Przed przystąpieniem do robót należy:
- zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed ewentualnością powstania negatywnych
skutków ubocznych,
- przygotować miejsce wykonywania prac oraz ustalić miejsce składowania materiałów
rozbiórkowych lub inny sposób ich zagospodarowania (w uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiającego).
5.2. Czynności podstawowe.
Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem maksimum ostrożności,
należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w
szczególności:
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
- stosować środki zabezpieczające pracowników,
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne.



Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych
odpadów w rozumieniu art. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r
Nr 39 poz 251 ze zmianami).
6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne" .
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania stałej kontroli jakości robót polegającej na
wizualnej ocenie kompletności i jakości ich realizacji.
Kontroli podlega również sprawdzenie sposobu bezpiecznego składowania materiałów
rozbiórkowych, systematyczność ich usuwania z miejsca prowadzenia prac oraz uporządkowanie
tego terenu.
7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".
Szczegółowe zasady i jednostki obmiaru elementów obiektu – wg przedmiaru robót
stanowiącego integralną część materiałów przetargowych w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego, a w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego obmiar robót nie będzie
prowadzony.
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. „Wymagania ogólne".
9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w materiałach przetargowych, roboty tymczasowe i prace
towarzyszące mogące wystąpić przy robotach podstawowych np. rusztowania, muszą być
wliczone w cenę jednostkową wyrobu proponowaną przez wykonawcę w swej ofercie.
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w
cenie jednostkowej robót.
Rozliczenia dodatkowe są przewidywane jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru w
uzasadnionych przypadkach tj. niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzania
oferty przez Wykonawcę.
10. Dokumenty odniesienia.
Realizację robót wykonywać zgodnie z przepisami powołanymi w ST.00. „Wymagania ogólne".

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST.02.
Kod CPV 45431000-7

KŁADZENIE PŁYTEK
1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

Modernizacja  świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach- przebudowa wraz ze zmianą
konstrukcji dachu

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:
– pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw
podłogowych,
– pokrycie 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.
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:
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
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),
– 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
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.
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
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.
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.
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
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
związania 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:
- 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).
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,.
- 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,
- 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.
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.
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.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST.03.
Kod CPV  45320000-6

                                ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstęp
1.1.Nazwa nadana zadaniu przez zamawiającego:

Modernizacja  świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach- przebudowa wraz ze zmianą
konstrukcji dachu

1.

2. WSTĘP.  

3. 1.1  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z:

4. - dociepleniem elewacji budynku 

5. 1.2  Zakres stosowania SST.
6. Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
7.
1.  Zakres robót objętych SST.
8. 1.3.2  BSO
9. Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót dociepleniowych wykonywanych w bezspoinowym

systemie ociepleń (BSO), z warstwą styropianu grafitowego o grubości 10cm (od podwórza),z
silikonową wyprawą elewacyjną w kolorze białym o uziarnieniu do 1,5 mm.

10. Malowanie docieplonych ścian farbą silikonową w kolorach zgodnych z projektem kolorystyki
dostarczonym przez Zamawiającego.

11. Zakres robót wynikający z dokumentacji budowlanej obejmuje również:
12. - przygotowanie powierzchni ścian do docieplenia poprzez mycie lub szczotkowanie; 
13. - usunięcie nieczynnego okablowania oraz uchwytów i mocowań,
14. - zabudowanie w korytka czynnego okablowania prowadzonego po ścianach,
15. - szpachlowanie ścian klejem z zatopieniem dwóch warstw siatki z włókna szklanego oraz wy-

konaniem wyprawy elewacyjnej z malowaniem,



16. -  zabezpieczenie  wszystkich  krawędzi  wypukłych  poziomych  i  pionowych  w tym krawędzi
ościeży okiennych i drzwi wejściowych kątownikiem aluminiowym perforowanym z siatką;

17. - dostosowanie zamocowania instalacji odgromowej do grubości docieplenia  z przedłużeniem
wsporników z zapewnieniem odpowiedniego naciągu zwodów;

18. - demontaż starych i montaż nowych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej,

19. 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.
20. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót oraz ich

zgodność z Dokumentacją  Projektową ,Specyfikacją  Techniczną  oraz zaleceniami  Inspektora
nadzoru.

21. BSO
22. -     płyty styropianu grafitowego gr. 20 cm i wsp. =0.031 
23. Kątowniki aluminiowe z siatką 
24. Siatka zbrojona z włókna szklanego
25. Zaprawa klejowa
26. silikatowa wyprawa elewacyjna
27. farba silikatowa do wymalowań zewnętrznych
28.
29. 3.  SPRZĘT.
30. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.3   
31.
32. 4.  TRANSPORT.
33. 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.

34.
35. 5.  WYKONANIE  ROBÓT.
36. 5.1   Wymagania  ogólne.
37. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5.
38.
39. 5.1.1 Przy  wykonywaniu  prac  ociepleniowych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  reżimu

technologicznego a w szczególności :
40. - należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i

komponentów pochodzących z różnych systemów
41. - wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie

z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów
42. -  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
43. - podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi ( deszcz, silne nasłonecznienie,  silny wiatr), zagrożone płaszczy-
zny odpowiednio zabezpieczyć

44. na rusztowaniach bezwzględnie muszą być zawieszone siatki ochronne
45. 5.1.2 Zgodność z dokumentacją.
46.       Roboty  elewacyjne  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną

uwzględniającą  wymagania  norm  i  określającą  rodzaj  tynku,  rodzaj  i  grubość  materiału
izolacyjnego.  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.



47. 5.3 BSO
48. 5.3.1   Przygotowanie podłoży.
49. Podłoże powinno być stabilne,  nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających

przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. 
50. Przygotowanie podłoża:
51. - oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza lub zmyć wodą

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

roztworem
54.
55. 5.3.2 Gruntowanie podłoża
56. W przypadku podłoży pylących , osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować

odpowiedni  preparat  gruntujący,  zgodnie  z  instrukcją  stosowania  i  zaleceniami  dostawcy
systemu.

57.  
58. 5.3.3 Przyklejenie płyt termoizolacyjnych
59. 5.3.4 Przygotowanie zaprawy
60.       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 )

61. 5.3.5 Nakładanie kleju 
62. 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.

63. Zaprawę klejową nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.
64. 5.3.6 Montaż płyt.
65. Zaprawę  klejącą  nanosi  się  równomiernie  na  całej  powierzchni  tak,  by  uzyskać  właściwą

przyczepność na całej powierzchni płyty.
66. 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.

67. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po wyschnięciu kleju. 
68. 5.3.7 Szlifowanie płyt.
69.      Nierówności i uskoki płyt należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. 
70. 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.

71. 5.3.8 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych.
72.      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. 

73. 5.3.9 Ochrona narożników i krawędzi.
74.      Do  obróbki  krawędzi  oraz  narożników  należy  stosować  rozwiązania  zalecane  przez

producenta systemu. Z reguły są to :
75. - kątowniki ze stali szlachetnej
76. - kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą
77. - kątowniki z PCV z siatką zbrojącą
78. - kątowniki z tzw. siatki pancernej
79.
80. 5.3.10 Zbrojenie przy narożach okien, drzwi itp.
81.      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.

82. 5.3.11 Warstwa zbrojona. 
83.      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.

84. 5.3.12 Wyprawa tynkarska
85. 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. Zastosować tynk silikonowy.

86. 5.3.13  Warstwa malarska
87. Po  wyschnięciu  tynku   (ale  nie  wcześniej  niż  po  upływie  24 godzin)  można  przystąpić  do

malowania elewacji.  Należy w sposób ciągły malować powierzchnie  wydzielone narożnikami,
gzymsami  itp.  Malowanie  jednokrotne  całej  elewacji  wykonać  w  ciągu  jednego  dnia.
Zastosować farby silikonowe elewacyjne.

88.
89. 5.4  Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  i  krawędzi  podłoży,  etapów  pośrednich  oraz

stanu wykończeniowego.
90.
91. 5.4.1 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.

92.



93. 5.4.2 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.

94.
95. 6.    KONTROLA  JAKOŚCI.
96.       Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST
97. „Wymagania  ogólne” pkt. 6.
98.
99. 6.1 Badania. 
100.       Cienkowarstwowe tynki  strukturalne wykonywane  w systemach  ociepleń przy kontroli

odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynk kat. III. 
101.
102.6.2  Ocena wizualna wyglądu.
103.       Wykończona powierzchnia zbrojona  powinna charakteryzować się  brakiem miejscowych

wypukłości  i  wklęsłości  stwierdzonymi  wzrokowo,  okiem  nieuzbrojonym,  przy  świetle
rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku  w świetle  smugowym lub
ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

104.6.3 Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:
105.    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.

106.6.4 Kontrola międzyoperacyjna             
107.    Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość :
108.- przygotowania podłoża: czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, czy dokonano

uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym
109.- przyklejenia płyt termoizolacyjnych: równość i ciągłość powierzchni, układ i szerokość spoin
110.- osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników

mechanicznych
111.-  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.

112.- zamocowania profili narożnych,
113.- równość powierzchni należy przyjąć :
114.Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie więk-

szej niż 3 na łacie kontrolnej długości 2,00m.
115.Odchylenia  krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie

więcej niż 30mm na całej wysokości budynku
116.Dopuszczalne  odchylenia  od pionu powierzchni  i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości

kondygnacji – 10mm
117.Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku
118.Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie

powinno być większe niż 7mm.

119. 7.    OBMIAR  ROBÓT.
120.       Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7
121.7.1   Sposób obmiaru robót.
122. 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 .

123. 8.    ODBIÓR  ROBÓT.



124.       Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
125. 8.1   Badania w/g pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót.
126.W przypadku  stwierdzenia  odchyleń,  Inspektor  nadzoru ustala  zakres  robót  poprawkowych.

Roboty  poprawkowe  wykonuje  Wykonawca  na  swój  koszt  w  terminie  uzgodnionym  z
Inspektorem.

127. 9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
128.       Zasady płatności zostały określone we wzorze umowy.
129.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.

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

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity – aktualizacja z
dnia 27.05.2004

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

133.ZUAT 15/V.07/2003-„Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” Zale-
cenia udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

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

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

136.PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
137.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzo-

nych do obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )
138.-    PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny

139.      mineralnej

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

141.-    Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
142.       budynków. Warszawa 2002 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.04 - okna

Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000-4
                                                               

1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja  świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach- przebudowa wraz ze zmianą
konstrukcji dachu

1.2. Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z montażem okien 

1.3. Zakres robot objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
montażem stolarki okiennej i drzwiowej:

- wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych

- osadzenie nowych ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego  otworu  okiennego z
uszczelnieniem styku ościeżnic z murem pianką uszczelniającą 
- uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych 

        - szpachlowanie i odmalowanie farbą emulsyjną tynku ościeży wewnętrznych i zewnętrznych
- odwiezienie starej stolarki 

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w
otworze budowlanym
1.4.2. Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w
otworze budowlanym
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami w SST ”Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST ”Wymagania ogólne”. Montaż stolarki
budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna zawierać wykaz
ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne 
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST
”Wymagania ogólne”.
2.2. Rodzaje materiałów

Stolarka okienna i drzwiowa częściowo do wymiany wg. katalogu wybranej firmy lub na
indywidualne zamówienie, drewniana lub PCV. Należy stosować okna wyposażone w nawiewniki
okienne i spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik
infiltracji. Stolarka zewnętrzna dodatkowo musi spełniać wymogi izolacyjności termicznej – max.
współczynnik przenikania ciepła Umax 1,3 w/m2K. W miejscach oddzielenie pożarowego stosować
okna EI60 

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

Parapety wewnętrzne z PCV, drewna lub kamienia
 
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ‘Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji
- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzędzia



4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów

Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź
uszkodzeniem w czasie transportu.
5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST ‘Wymagania ogólne”.
5.1. Montaż stolarki okiennej

Ościeżnice okienne drewniane należy mocować do muru za pomocą kotew stalowych
odpowiednich co do długości w zależności od rodzaju ościeżnicy i materiału ściany. Odległość
między punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75cm, a maksymalne
odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm.
Dla stolarki  PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz
ilości kotew i łączników.
Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża był
mniejszy niż 25cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm.

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio
ościeżnicę  przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/
Producent stolarki  PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów.
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco:

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy
- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę
- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę
- zamocować ościeżnicę w kotwach
- założyć skrzydła 
- wypełnić szczelinę pianka

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje

zarówno, co do odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil
sam w sobie nie powinien być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty
pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie
powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Ościeżnice drewniane  winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu
połączeń z murem.

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej
jednak jak 3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm.
Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów.
Otwarte okienne nie mogą się same zamykać.
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.
Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a
ramiaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  pasek nie daje się
wyciągnąć bez zerwania, drzwi uznaje się za szczelne.



Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Jednostka obmiarową jest:
- stolarka okienna PCV-szt /dla danego wymiaru/
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  kosztorysową /przez porównanie/
-  sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze 
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/ 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.

Podstawą płatności robót murowych jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za
jednostkę obmiaru danego typ robót.
10. Przepisy związane
10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.05. - drzwi 

Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU DRZWI WEWNĘTRZNYCH
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:



Modernizacja  świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach- przebudowa wraz ze zmianą
konstrukcji dachu

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
- montaż ościeżnic ze skrzydłem płytowym laminowanym wyposażonych w zamki i zawias ,
samozamykacze, wg zestawienia dokumentacji technicznej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu montażu drzwi z ościeżnicami stalowymi należy
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem montażu drzwi z
ościeżnicami stalowymi należy zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane
- procedura – dokument zapewniający jakość: „jak, gdzie, i kto” wykonuje poszczególne
operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania montowanych drzwi z ościeżnicą
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
przy wykonywaniu montażu drzwi z ościeżnicą należy przestrzega  zasad podanych w normie
PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Wykonawca robót
jest odpowiedzialny za jako   ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektowa. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót podano w ST  .Wymagania ogólne 
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
- Drzwi płytowe laminowane pełne powinny odpowiadać wymogom określonym w normie PN
-72/B91000
- ościeżnica laminowana
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
3.2. Sprzęt
Wykonawca przystępujący robót tynkarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego
4. TRANSPORT
4.1. Pakowanie i magazynowanie materiałów
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
.2. Transport materiałów
Transport stolarki należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu
powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. Przewożona
stolarka powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów
- Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych



materiałów pomocniczych
5.2. Montaż stolarki
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
5.3.1. sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic
5.3.2. zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
5.3.3. ustawienie i zakotwienie ościeży
5.3.4. wyplenienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą
5.3.5. usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu
5.3.6. osadzenie skrzydeł drzwiowych
Ościeżnice stalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania
nie wolno używać żadnych, materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby.
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być
umieszczone w miejsca, przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy wbudowane należy
zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania przez, nie wymaganej wytrzymałości ci
na ściskanie, nie mniej jednak niż 5Mpa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy
dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu. Ościeżnice drzwiowe metalowe w
ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania. Przy
osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po
wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione
ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami.
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub
szczelinie można było je obmurować lub osadzić Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone
powłoka antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od
progu i nadproża nie był większy niż 250 mm a ich rozstaw nie przekracza  800 mm.
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Odległości miedzy czołem  ścianki działowej
a stojakiem ościeżnicy powinna wynosi  co najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być
wyceniona zaprawą murarska,. Ościeżnice w trakcie murowania powinny być zabezpieczone
przed odkształceniami pod wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie
rozparcie. Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementowa. Podczas obmurowywania należy
sprawdzać położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić
ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej.
Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej. Montaż ościeżnic z MDF wg instrukcji producenta
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań stolarki drzwiowej powinien być zgodny z PN-66/B-
10085 Stolarka budowlana Wymagania i badania techniczne.
W szczególności powinna być oceniana:
- zgodność wymiarów
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
6.2.2. Warunki badań stolarki drzwiowej i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
stolarkę oblicza sie w sztukach drzwi z ościeżnicą
7.2. Wielkości obmiarowe



Wielkości obmiarowe stolarki określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
8.2. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały
pozytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. prawidłowość montażu
d. pion i poziom zamontowanej stolarki
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m
wysokości
stolarki jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementu ościeżnicy.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
a) 1 mm przy długości przekątnej do 1 m
b) 2mm przy długości przekątnej do 2 m
c) 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu stolarki należy sprawdzić sprawność
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod
względem termicznym.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Podstawa rozliczenia
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.06.

ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

1. Wstęp
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:



Modernizacja  świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach- przebudowa wraz ze zmianą
konstrukcji dachu

1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich związanych z realizacją zadania określonego w pkt.
1.1.
1.3. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako 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 celu wykonanie robót malarskich na tynkach wewnętrznych i zewnętrznych.
1.5. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.6. 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. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do
brunatnej,
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu
naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy
państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.3. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
– wodę – do farb wapiennych,
– 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.
2.4. Farby budowlane gotowe
2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie
Do malowania wewnętrznego należy zastosować farbę lateksową przeznaczoną do dekoracyjnego
malowania ścian i sufitów.
Główne cechy farby lateksowej:
a) odporna na szorowanie,
b) 10x bardziej trwała od standardowych emulsji,
c) łatwa w użyciu,
d) matowy efekt wykończenia.
Kolorystyka farb wewnętrznych do ustalenia na etapie realizacji robót.



2.4.3. Farby bakteriobójcze
Wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa, bakteriobójcza farba epoksydowa. Idealna na ściany i
sufity, gdzie stawiane są ostre wymagania higieniczne i wymagana jest duża odporność na
ścieranie.
2.4.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
– wydajność – 6–10 m2/dm3

2.5. Środki gruntujące
2.5.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi:
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile
świadectwo dopuszczenia farby nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę podkładową
zgodnie z zaleceniami wybranego producenta farby lateksowej,
– świeże tynki należy zagruntować gruntem wg zaleceń wygranego producenta farby
lateksowej
2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 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 +10°C i
nie wyższa od 30oC.
Świeże tynki można malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
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.
5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże pod farby lateksowe:
- powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche, odpylone i bez spękań,
- powierzchnie wymagające gruntowania powinny być zagruntowane zgodnie z pkt. 2.6.1.,
- powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z
dodatkiem środków myjących.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Należy wykonać wg zaleceń wybranego producenta farb lateksowych.
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.2. Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.



5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.
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.
6.2.1. 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.
badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. 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
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 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
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub
odpowiednią szpachlówką. 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 przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich



8.2.1. 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 powierzchnię malowaną do powłok o
dobrej jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
postępu robót.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej 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 projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.07.

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, które zostaną wykonane w ramach
inwestycji:

Modernizacja  świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach- przebudowa wraz ze zmianą
konstrukcji dachu

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,
- próby i czynności odbiorowe.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- instalacja oświetleniowa,
- montaż opraw oświetleniowych
- roboty demontażowe istniejącej instalacji oświetleniowej
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.
2.2.4.1 Oprawy świetlówkowe oświetlenia podstawowego – rodzaj opraw 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.
1.4.17. 5.1.2. Trasowanie.
1.4.18. 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.
1.4.19. 5.1.3. Bruzdy.
1.4.20. 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
1.4.21. 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,
- 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.
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
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.
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
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,
- 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)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH
SST.08.

ROBOTY INSTALACYJNE
WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE

Kod CPV 45330000-9

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany i dostosowania instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnej dla projektu: Modernizacja  świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach- przebudowa
wraz ze zmianą konstrukcji dachu
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy



i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej
po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
a) demontaż istniejącej instalacji,
b) montaż rurociągów,
c) montaż armatury,
d) montaż urządzeń,
e) badania instalacji,
f) wykonanie izolacji termicznej,
g) regulacja działania instalacji.
1.4. Ogólne wymagania
a) 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 sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
b) 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 i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIAŁY
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby
producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.2. Armatura
· Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową
o podwyższonym standardzie.
3. SPRZĘT
· Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
4.1. Elementy wyposażenia
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy



wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych
w pojemnikach.
4.2. Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę
należy składować w magazynach zamkniętych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty demontażowe
a) Demontaż istniejących podejść instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany
będzie bez odzysku elementów.
b) Demontaż urządzeń sanitarnych – bez odzysku elementów
c)Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub
na najbliższe miejsce składowania odpadów.
5.2. Montaż armatury i osprzętu
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.
5.3. Badania i uruchomienie instalacji
a) Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
b) Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
a) Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
b) Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli
jakości producenta.
c) Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
7. ODBIÓR ROBÓT
a) Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”
b) W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
c) Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
d)Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji.
e) Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania
w trakcie wykonywania robót,
– Dziennik budowy,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,



– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
f) Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
a) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
b) „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
CPV 45.26.00.00

SST-09
Wymiana pokrycia dachowego, bróbki blacharskie, rynny i

rury spustowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych z wymianą konstrukcji i pokrycia dachu, obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi dla
zadania pt. Modernizacja  świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach- przebudowa wraz ze zmianą
konstrukcji dachu 

 Informacje ogólne  

  Podstawa opracowania.  

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie:
   - przedmiaru robót,
– dokumentacji technicznej
–wizji w terenie



  Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

 Zakres robót objętych specyfikacją  

 Wykonanie robót przygotowawczych,
 Wymiana  więźby dachowej, przybicie kontrłat, izolacja z folii paroprzepuszczalnej,
 Przemurowanie kominów w części pod dachem z cegły pełnej a w części ponad dachem z

cegły klinkierowej,
 Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę,
 Wymiana rynien, obróbek blacharskich, montaż wyłazów dachowych ,
 Wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiarów,
 Roboty porządkowe.

3.    Ogólne wymagania dotyczące robót     :

1.  Organizacja robót budowlanych  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
umową,  dokumentacją  przetargową,  Polskimi  Normami,  niniejszą  Specyfikacją
Techniczną oraz obowiązującymi wymogami i sztuką budowlaną.

Planowane roboty należy zorganizować i prowadzić z ograniczeniami wynikającymi z
funkcji użytkowej budynku. Należy uwzględnić czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci
dachowych podczas wykonywania remontu.

3.2.   Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy zgodnie  z  terminem  określonym  w
umowie,  wskaże  dostęp  do  wody,  energii  elektrycznej  i  sposób  odprowadzenia
nieczystości.
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie w czasie trwania robót.

3.3.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób
postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz
odpowiednie wydzielenie stref ,wykonanie zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy
niebezpiecznej wraz z  oznakowaniem ostrzegawczym i informacyjnym na zewnątrz.

1.  Ochrona środowiska

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania w trakcie prowadzenia robót
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w tym w szczególności:



- w trakcie prowadzonych rozbiórek (utylizacja),
- impregnacji elementów drewnianych.

2.   Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

W  czasie  realizacji  robót  za  przestrzeganie  przez  zatrudnione  osoby  przepisów  BHP
odpowiada  Wykonawca.  Zapewni  on  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające i socjalne w należytym stanie.

            Wszystkie koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy nie podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie wynikającej z umowy.

3. Zgodność robót ze Specyfikacją techniczną.  

Specyfikacja  techniczna  wraz  z  innymi  dokumentami  przekazanymi  Wykonawcy  przez
Zamawiającego są integralną częścią zamówienia. Wymagania zawarte choćby w jednym z
nich są obowiązujące, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

            Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji zamówienia, a o ich wykryciu
poinformować Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian.

            W przypadku, gdy wykonane roboty nie będą zgodne ze specyfikacją techniczną i będą miały
wpływ  na  jakość  wykonania  przedmiotu  umowy  to  elementy  te  zostaną  rozebrane  i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4. Materiały.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów dachu muszą mieć
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie jakości ( deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu.

            Dokumentację  tę  Wykonawca  przedstawia  na  każde  żądanie  Zamawiającego,  a  po
zakończeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia  przekazuje  użytkownikowi potwierdzając
każdy  dokument  oświadczeniem,  że  wymieniony  materiał  został  zabudowany  w
remontowanym obiekcie.
Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne.
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

            Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem.

- Obmiar robót  

  Jednostką obmiarową robót jest:
        - dla robót –krycie dachów blachodachówką- m2 pokrytej powierzchni              dachu,
        - dla robót – obróbki blacharskie - m2

            - dla robót – rynny i rury spustowe – 1m wykonanych rynien lub rur spustowych,



        - dla robót  - przemurowanie kominów – 1m3 komina

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru.
          

    5 . Szczegółowy zakres prac występujących podczas realizacji remontu.

    5.1. Zagospodarowanie placu budowy.

     - ogrodzenie placu budowy – wykonać taśmą, ustawić tablice ostrzegawcze informujące o
zagrożeniu dla zdrowia i życia. Nad wejściami do budynku wykonać zadaszenia
ochronne. Koszty zabezpieczenia nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę
wynikającą z umowy.

     - Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania przepisów ppoż.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, a w szczególności zobowiązany jest:

                   - zorganizować punkt zabezpieczenia p/poż. – powinien być wyposażony w sprawne
gaśnice o masie 2 kg środka gaśniczego w ilości 2 sztuk,

                   - odpowiednio składować i zabezpieczyć na budowie materiały łatwopalne.
               Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
               wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy.

     - ochrona istniejącego zagospodarowania – istniejące zagospodarowanie terenu w granicach
placu budowy, podlega ochronie od zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z
przywróceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem robót ponosi Wykonawca. W
trakcie przekazywania placu budowy, strony w protokole przekazania powinny dokładnie
opisać stan istniejący w celu uniknięcia nieporozumień podczas końcowego odbioru robót
i ponownego przejęcia terenu przez zamawiającego.

    5.2. Roboty rozbiórkowe, demontaże

    szczegółowy zakres robót:
· demontaż instalacji odgromowej,
· rozbiórka istniejącego pokrycia,
· demontaż obróbek blacharskich,
· demontaż rynien i rur spustowych,
· rozbiórka konstrukcji dachu,
· wywóz, składowanie gruzu i odpadów

   Wykonanie robót:
   - roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2006 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych,

   - materiały pochodzące z rozbiórki, gruz i inne odpady powinny być od razu usunięte z
budynku, złożone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizacji,

     - transport materiałów z rozbiórki środkami transportowymi przystosowanymi do wywozu
gruzu. Załadunek ręczny lub mechaniczny. Materiał powinien być zabezpieczony siatkami
przed wypadaniem,

   - Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych materiałów,
   - jeżeli zamawiający podejmie decyzję o ewentualnym odzysku wybranych materiałów to

Wykonawca ma obowiązek wyniesienia tych elementów z budynku i złożeniu w
wyznaczonym miejscu,



   - odbiór robót rozbiórkowych podlega zasadom odbioru robót zanikających.

   5.3. Wykonanie remontu więźby dachowej, szczegółowy zakres robót:
· montaż nowej konstrukcji dachu,
· montaż desek czołowych i wiatrownic,
· wykonanie konstrukcji pod montaż wyłazów dachowych

 Materiały:
- drewno konstrukcyjne powinno być klasy C24 i wilgotności <18% i spełniać

wymagania PN,
- tarcica iglasta, powinna spełniać wymagania PN,
- materiały pomocnicze: gwoździe, śruby, nakrętki, pędzle
- preparat do impregnacji drewna - powinien zabezpieczać elementy drewniane przed

ogniem, grzybem i owadami.

          5.4.  Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej i pełnej.

   szczegółowy zakres robót:
1) rozbiórka części kominów,
2) murowanie kominów z cegły klinkierowej i pełnej,
3) sprawdzenie drożności przewodów kominowych.

          Wykonanie robót:
          - wszystkie kominy rozebrać w części wystającej ponad połać dachową, a  następnie

wymurować z cegły klinkierowej i pełnej. Kominy należy murować warstwami, z
zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i poziomu. Należy
zachować kształt i gabaryty istniejące kominów,

          - spoiny:
              - 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać

17 mm, a minimalna 10 mm,
              - 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać

15 mm, a minimalna 5 mm,
           - spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, 
           - zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz., przy przygotowaniu zapraw z gotowych
suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach należy bezwzględnie stosować się do
instrukcji narzuconych przez producenta,

          - przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie,
          - po przemurowaniu kominów sprawdzić, czy kanały są w pełni drożne.

          Materiały:
– cegła klinkierowa pełna kl. 25 gat. I w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,
– cegła budowlana pełna kl. 15

          - zaprawa cementowa M12 
           
          5.5.  Wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki 

   szczegółowy zakres robót:



· ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii,
· impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat,
· osadzenie wyłazów dachowych,
· montaż pokrycia dachowego z blachodachówki,
· montaż gąsiorów (systemowych),
· montaż podbitki zewnętrznej,

         Wykonanie robót:
         - do robót pokrywczych należy przstąpić po zakończeniu impregnacji i przemurowaniu

kominów w części wystającej ponad dach, powinny być wykonane obróbki blacharskie w
obrębie okapów i koszy;

         - folię paroprzepuszczalną przymocować zszywkami na zakład bezpośrednio do krokwi
nadrukiem do góry równolegle do okapu, lekko naciągając, zaczynając od najniższego pasa.
Ostatni górny pas folii ułożyć kilka centymetrów poniżej górnej krawędzi kalenicy;

         - kontrłaty powinny mieć przekrój 20x50 mm. Przybić na kontrłaty łaty pod  blachodachówkę.
Łaty powinny mieć przekrój 40x60 mm. Należy je przybić do każdej krokwi gwoźdźmi
okrągłymi. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty.
Styki łat powinny znajdować się na krokwiach równolegle do linii okapu. Pierwszą łatę
umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym
wymiarowi pojedynczego profilu dachówki za pomocą gwoździ;

         - blachodachówkę należy układać na łatach i mocować za pomocą wkrętów
samonawiercających do łat drewnianych, tak aby nie uszkodzić podkładek z EPDM. Do
tego celu należy stosować wkrętarki ze sprzęgłem. Podkładka powinna nieznacznie
wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej .Wkręty powinny być umieszczone w
środku wgłębienia , w dolnej fali i powinny być mocowane w co drugiej fali i w co drugim
rzędzie blachodachówek , zaś przy okapie i w kalenicy w każdej fali oraz w każdym
szeregu blachodachówek, na bocznej nakładającej się krawędzi.  Blachy przycina się za
pomocą nożyc wibracyjnych. Po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe
odpady, mogące spowodować uszkodzenie powierzchni blach;

          - na krawędziach szczytu dachu zamontować wiatrownice;
          - przed montażem blachodachówki należy zamontować haki rynnowe, następnie  przystąpić do

układania profili rzędami od okapu do kalenicy. Niezbędne jest uszczelnienie kalenicy i
okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu
i kurzu.

          - wszystkie uszkodzenia powłoki malarskiej powstałe w czasie montażu i transportu należy
zamalować farbą zaprawową;

          - w połaci dachu należy zamontować fabryczne wyłazy dachowe wraz z kołnierzem
uszczelniającym. 

          Materiały:
          - blachodachówka, wiatrownice i gąsiory z blachy powlekanej, zgodna z PN,
          - wkręty do mocowania blachodachówki,
          - folia dachowa paroprzepuszczalna, zbrojona siatką polipropylenową,
          - kontrłaty z drewna sosnowego o wymiarach 20X60 mm,
          - łaty z drewna sosnowego o wymiarach 60x40 mm, 
            drewno musi być impregnowane środkami grzybobójczymi, owadobójczymi,

ogniochronnymi i spełniać wszystkie wymagania zawarte w PN,
          - fabryczne wyłazy dachowe z otworem wyjściowym 78x140 cm, z kołnierzem

uszczelniającym,
          - systemowe gąsiory



          - gwoździe, zszywki,
       
          Kolor blachy  blachodachówki oraz blachy płaskiej na obróbki blacharskie należy

uzgodnić z inwestorem ( uzyskać akceptację inwestora). 
 

     5.6. Wykonanie i montaż obróbek blacharskich (w kolorze blachodachówki)

   szczegółowy zakres robót:
obróbki przy szerokości do 25 cm z blachy powlekanej,
obróbki przy szerokości ponad 25 cm z blachy powlekanej,
wkręty, gwoździe

         Materiały:
          - blacha stalowa powlekana w kolorze blachodachówki o grubości 0,5 mm – zgodna z PN,
          - wkręty

5.7. Wykonanie rynien i rur spustowych

   szczegółowy zakres robót:
- montaż rur spustowych śr. 100 mm z PCW,
- montaż rynien śr. 125 mm z PCW,

          Kolor rynien i rur spustowych należy uzgodnić z inwestorem.

         Wykonanie robót:
            - rynny dachowe łączone wykonane z PCW, półokrągłe o ø 125, haki rynnowe mocowane co

50 cm z zachowaniem spadku podłużnego 1%;
     - rynny na hakach powinny być zamontowane tak, aby wewnętrzna krawędź była o 10-15 mm

wyżej od krawędzi zewnętrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych;
   - rury spustowe mocuje się uchwytami nie rzadziej niż co 2 m, oraz zawsze na końcach i pod

kolankami. Uchwyt należy umocować do ściany za pomocą kołków.
        - odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm, przy długości rur

spustowych do 10 m  oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno
przekraczać 0,3 cm.

        Materiały:
        - rynna półokrągła o śr. 125 mm z PCW,
        - rura spustowa o śr. 100 mm z PCW,
        - kształtki rynien i rur spustowych z PCW (złączki, denka, narożniki, kolanka, leje  spustowe,

itp),
        - uchwyty rynien systemowe,
        - uchwyty rur spustowych systemowe,
        - materiały pomocnicze

 5.8. Wykonanie instalacji odgromowej.

    szczegółowy zakres robót:
a) montaż instalacji odgromowej,



b) pomiary instalacji odgromowej

          Wykonanie robót:
 - instalację odgromową odtworzyć zgodnie z istniejącą,

          -  zwody poziome na powierzchni dachu wykonać drutem Fe/Zn o średnicy 8 mm
 mocując je za pomocą uchwytów gąsiorkowych i uchwytów dachówkowych w  odstępie 1
m. Zwody poziome łączyć za pomocą złączy krzyżowych, do rynien za pomocą złączy
rynnowych i połączenia spawane;

          - zwody pionowe łączyć za pomocą złącz kontrolnych i do ściany na uchwyty. 
          - na wysokości 1,8 m nad ziemią wykonać połączenia przewodów odprowadzających z

przewodami uziemiającymi typowymi zaciskami kontrolnymi. 

Materiały:
- drut Fe/Zn o śr. 8 mm,
- uchwyty i złącza zgodne z normami,
- wkręty         

           6. Zakres prac towarzyszących 

6.1. Wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż.
Roboty dachowe należy wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków
ostrożności, przy zachowaniu przepisów bhp przy wykonywaniu robót rozbiórkowych
, robót na wysokości i innych wg obowiązującego Rozporządzenia w sprawie
przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.

         6.2. Zabezpieczenie wszystkich elementów narażonych na uszkodzenia w trakcie
wykonywania robót.

         6.3. Wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania
robót.

              
           6.4. Wywóz pozostałości materiałów.

           7.  Odbiór robót

          Roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu; odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie odpowiednich
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, w terminie nie później niż w
ciągu 3 dni od daty powiadomienia;
- odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót; odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umowy wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót;
- odbiór końcowy – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy;
- odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji – polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 



          Z czynności odbiorów winny być sporządzone protokoły.

          Odbiór  robót polega na sprawdzeniu  zgodności wykonywanych robót z obowiązującymi
normami oraz sprawdzeniu jakości ich wykonania.

          Podstawę odbioru stanowią następujące dokumenty:
a) specyfikacja techniczna, umowa i przedmiar robót,
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
c) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
d) protokoły odbiorów częściowych robót,

       e)   protokół z pomiarów instalacji odgromowej.

         Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
uprawnienia ustalone w dokumentach umowy. 

           
 7.1. Odbiór konstrukcji więźby dachowej.

           Odbiór konstrukcji więźby dachowej powinien obejmować sprawdzenie:
        -  zgodności wymiarów, przekrojów i jakości użytej tarcicy , krawędziaków i bali,

                     - prawidłowości połączeń elementów konstrukcyjnych w węzłach i połączeniach,
                     - prawidłowości wykonania konstrukcji dachu przy wyłazach, kominach, wywiewkach

itp. oraz odbiór tych elementów,
               - prawidłowości impregnacji drewna,
                     - prawidłowości izolacji drewna od murów

7.2. Odbiór podłoża. 

           Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

           Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
   - stanu podłoża,
   - jakości zastosowanych materiałów,

  7.3. Odbiór kominów.

  Odbiór kominów powinien obejmować sprawdzenie:
   - zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem,

     - dokładności wykonania poszczególnych warstw i stopnia wypełnienia i grubości spoin,
     - ewentualnych odchyłek w pionie i poziomie,
     - stanu wizualnego komina – czystość i jakość cegieł klinkierowych,
     - Wykonawca winien przedstawić opinię kominiarską o drożności wszystkich przewodów

kominowych na całej ich długości.

7.4  Odbiór robót pokrywczych i obróbek blacharskich

Odbiór robót pokrywczych i obróbek blacharskich powinien obejmować sprawdzenie:
   - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia (sprawdzenie prostoliniowości

rzędów pionowych i poziomych oraz poprawnego ułożenia w rzędach okapu i
kalenicy),

   - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,
   - jakości zastosowanych materiałów,



   - zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem,
   - jakości zastosowanych materiałów, certyfikatów lub deklaracji zgodności

zastosowanych wyrobów budowlanych,
   - dokładności i szczelności pokrycia, zwłaszcza w miejscach szczególnie narażonych na

zatrzymanie się i ewentualne przeciekanie wody np. kosze, wyłazy dachowe, miejsca
styku ze ścianami, kominami; jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to
przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsca poddać przez 15 minut działaniu
strumienia wody z węża, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się w
nierównościach powierzchni,

   - mocowania elementów pokrycia – materiał łączników i ich liczba,
   - stanu wykonanego pokrycia i  obróbek blacharskich oraz połączenia ich z urządzeniami

odwadniającymi.
              

7.5  Odbiór obróbek blacharskich – rynien i rur spustowych.

Odbiór rynien i rur spustowych powinien obejmować sprawdzenie:  
   - jakości zastosowanych materiałów.
   - zgodności ich wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz przedmiarem,
   - certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,
   - uszkodzeń mechanicznych, czy rury i rynny nie mają wgnieceń i pęknięć,
   - rozmieszczenia uchwytów, spadku i szczelności rynien, szczelność należy sprawdzić

poprzez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków,
   - rur spustowych, które polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów,

rozstawu, rozmieszczenia uchwytów oraz ich połączeń w złączach poziomych,
umocowania ich w uchwytach i prostoliniowości.

7.6     Odbiór instalacji odgromowej

Odbiór instalacji odgromowej powinien obejmować sprawdzenie:  
   - sposobu prowadzenia przewodów, prawidłowości zamocowań, lokalizacji

poszczególnych elementów,
   - skuteczności działania instalacji odgromowej – wykonawca zobowiązany jest

przedstawić protokół z pomiarów instalacji wykonanych przez uprawnioną do tego
osobę,

   - w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy
zainstalować dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej
oporności.

1. Odbiór robót porządkowych.  

Odbiór robót porządkowych powinien obejmować sprawdzenie sprawdzenie jakości
wykonania i dokładność prac porządkowych.

            8. Podstawa płatności.

           Podstawę i system płatności określać będzie  umowa zawarta między Zamawiającym a
Wykonawcą.

            9. Dokumenty odniesienia.



   Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:

   - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016  z
późń. zm.),

   -  innych  aktualnie  obowiązujących  ustaw  i  rozporządzeń,  Polskich  Norm,  Aprobat
Technicznych, instrukcji producentów materiałów oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

10.  Maszyny oraz sprzęt techniczny.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu,  jaki  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty można wykonać ręcznie lub
przy użyciu specjalistycznych  narzędzi wg wskazań producenta. Sprzęt  będący własnością
wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany  w dobrym  stanie
technicznym i gotowości do pracy oraz być  zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

11. Transport. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek,
transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów. 
Wszystkie materiały  należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST.10.

ROBOTY DROGOWE – KOSTKA BRUKOWA
Kod CPV 45233140-2

Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Do wykonania robót należy użyć betonowej kostki brukowej o grubości 6 i 8 cm. Beton kostki
powinien spełniać wymagania :
- klasa nie niższa niż B 30 (wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach co najmniej 60 Mpa)
- nasiąkliwość nie większa niż 5%
- mrozoodporność nie niższa niż F 150
- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie większa niż 4 mm.



Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów
powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne,
struktura zwarta.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą :
- dla długości i szerokości ± 3 mm
- dla grubości ± 5 mm
Powierzchnie boczne uważa się za płaskie względnie proste jeżeli nie występują odchylenia powyżej
2 mm przy grubości elementu ≤ 8 cm
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów
należy dokonywać zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub
poszerzyć zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań.

Materiały na podsypkę i wypełnienie szczelin pomiędzy kostkami
Należy stosować :
- na podsypkę piaskową – piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712
- na podsypkę cementowo-piaskową – piasek spełniający wymagania PN-B-06711, cement
portlandzki klasy 
  32,5 spełniający wymagania PN-B-19701

Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu .
Układanie kostki betonowej ręcznie. Zagęszczenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej należy
wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być zaopatrzony w gumową
podkładkę w celu zapobieżenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
a) brukową kostkę betonową należy układać na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
wyprofilowanej. 
b) dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów
nie może przekraczać 2mm.
c) elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia
znajdowała się 1 cm powyżej powierzchni krawężnika.
d) kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu.
e) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm.

Spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość
elementu.
f) ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić
od krawędzi niższej ku wyższej położonej w kierunku poprzecznym kształtek.
g) po ubiciu szczeliny należy uzupełnić piaskiem.

Przepisy związane
1. BN-80/6775/03/01 - Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
2. PN-B-06250 - Beton zwykły.
3. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena
zgodności.



4. PN-B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.
5. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
6. PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
7. BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
8. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

     6. Warunki wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarami robót oraz
poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm. 
Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do kierowania robotami budowlanymi posiadającego aktualne zaświadczenie o
przynależności do OIIB, kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, posiadającego aktualne zaświadczenie o
przynależności do OIIB oraz kierownika robót do kierowania robotami elektrycznymi, posiadającego
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
posiadającego świadectwo kwalifikacyjne D oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB. 
Remont prowadzony będzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie
pomieszczeń remontowanych dla uniknięcia zabrudzenia całego obiektu. Wykonawca zobowiązany
jest do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac.
Przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z obiektem
i zgłosić ewentualne uwagi.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty z prefabrykatów gipsowych, sufity

podwieszane
SST – 11.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót w systemach lekkiej
zabudowy dla inwestycji Modernizacja  świetlicy wiejskiej we Wrzeszczewicach- przebudowa
wraz ze zmianą konstrukcji dachu
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
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,
_ 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 OST „Wymaganiach ogólnych”.
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.
_ 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.
5.2. Montaż sufitów z 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,
- 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 OST „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.
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 OST „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 OST „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:
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.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

                 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)

SST – 12
1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
izolacji  przeciwwilgociowych  i  termicznych  dla  zadania  Modernizacja   świetlicy  wiejskiej  we
Wrzeszczewicach- przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu
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.

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.
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  = 0.035 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
Na posadzkę styropian EPS 100 ,   = 0.038 W/mK
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
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  = 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. SPRZĘT.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu, dachu lub ścian.
Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  również  wymagania  producenta  materiałów
izolacyjnych.



Płyty izolacyjne można ciąć standardowymi narzędziami jak piły ręczne, piły elektryczne lub urzą-
dzenia do cięcia gorącym drutem.

4. 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.

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO.
5.2. Izolacja pionowa ścian fundamentowych.
Układanie  płyt  izolacyjnych  ścian  fundamentowych  należy  zacząć  od  dołu,  od  ław
fundamentowych . Grubość płyt do izolacji 15 cm, Płyty mocowane są bezrozpuszczalnikowym kle-
jem bitumicznym lub cementową zaprawą klejową. Zachodzące na siebie na całym obwodzie krawę-
dzie płyt eliminują możliwość powstania mostków termicznych. Płyty termoizolacyjne muszą zostać
przyklejone na całej powierzchni do ściany piwnicy,  żeby uniemożliwić  przedostawanie się  wody
gruntowej pomiędzy ścianę i płytę. Bezrozpuszczalnikowy klej bitumiczny na zimno należy nakła-
dać ząbkowaną szpachlą na warstwę izolacji przeciwwodnej oraz na płyty termoizolacyjne. Następ-
nie klej należy wygładzić przeciągając po nim gładką kielnią. Na koniec płytę izolacyjną dociska się
do ściany piwnicy „na mokro”. 
Płyty izolacyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem folią kubełkową, po czym wykopy są za-
sypywane, a piasek ubijany warstwami.

6. K  ONTROLA 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  normami  i  wskazaniami  oraz  instrukcjami  użycia
producenta wybranych materiałów.
6.2. 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.
6.3. 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.



6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. 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,
- 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.
6.5. 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.

7. OBMIAR ROBÓT.  

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

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Termoizolacje w stropach wykonywane z wełny mineralnej są robotami zanikającymi i ulegającymi
zakryciu,  ich sprawdzanie i odbiór musi więc odbywać się sukcesywnie,  wraz z postępem prac. W
trakcie  odbioru  należy  przeprowadzać  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.  niniejszej  specyfikacji.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać,
że  kontrolowany  zakres  prac  termoizolacyjnych  został  prawidłowo  wykonany  tj.  zgodnie  z
dokumentacją projektową oraz specyfikacją  techniczną (szczegółowa). Jeżeli chociaż jeden wynik
badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien być odebrany.
W takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę
i odbiór. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy
zapisać w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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 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.



8.4. 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,
· 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  poddasza nieużytkowego, posadzki na gruncie 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,
· 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.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

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

10. 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.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KLIMATYZACJA
SST – 13.

1.Wstęp
1.1.Specyfikacja techniczna instalacji  klimatyzacji



     „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót „ obejmuje wymagania  
     dotyczące realizacji instalacji  klimatyzacji  dla zadania  Modernizacja  świetlicy wiejskiej we
Wrzeszczewicach- przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacja techniczną.
    Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy na wykonanie w/w instalacji.   
    Zakres opracowania obejmuje następujące roboty instalacyjne:
    - wykonanie instalacji :
     - klimatyzacyjnej,
     - montaż urządzeń.
1.3.Określenie podstawowe 
   Klimatyzację sali świetlicy wiejskiej rozwiązano w ten sposób, że:
     - jedna  jednostka  zewnętrzna o mocy 12,9 kW pracuje dla dwóch jednostek wewnętrznych
kasetonowych  o mocy 6,45 kW

2. Materiały.
2.1. Wymagania dotyczące materiałów
     Wykonawca zobowiązany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania 
     określonych materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań 
     projektowych .Jednostki zewnętrzne  należy zamontować na dachu  budynku w    
     miejscach określonych  projektem. Urządzenia mocować przy pomocy  
     fabrycznych  wsporników  Przy zamocowaniu  należy szczególnie dokładnie je
     wypoziomować oraz zastosować podkładki gumowe amortyzujące ewentualne  
     drgania  agregatów.  Montaż  urządzeń  klimatyzacyjnych  może   wykonać  wyłącznie  Serwis
producenta 
     urządzeń ,posiadający stosowny certyfikat dopuszczający do tego typu prac. 
      Montaż urządzeń , podłączenie instalacji związanych , uruchomienie,  
      eksploatacja i konserwacja muszą odbywać się zgodnie z dyrektywami i 
      przepisami obowiązującymi na terenie kraju.
     Jednostki wewnętrzne zamontować  w stropie podwieszonym zgodnie z instrukcją 
     montażu producenta ( w przypadku zastosowania innego typu jednostek 
     wewnętrznych – zamontować je na ścianie wewnętrznej pod stropem 
     podwieszonym.
      Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi 
      wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
      normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i Projekcie 
      Przetargowym,  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -  
      montażowych , tom  II, Instalacje sanitarne i przemysłowe p. 13, oraz zgodnie ze 
      sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest  dostarczenie    
      wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat technicznych, 
      świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń.
       Wszystkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem 
      bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi 
      zgłaszania dom certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, 
      wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności tych 
      wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązującego stosowania oraz 
      wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.
      Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia 
       posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. I  mogą 
       być dostarczone  przez dostawców  wymaganym terminie.  W przeciwnym 
       wypadku ,a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości 



       zamawianego urządzenia ( np. jeśli w momencie składania zamówienia 
       wyspecyfikowane w  Projekcie Przetargowym urządzenia nie są już 
       produkowane, należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu 
       ( producenta ) urządzenia.. 
       Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań 
       w stosunku do Projektu Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez 
       Inwestora i projektanta. Elementy, których typ ( producent ) nie zostały 
       określone  muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać 
       obowiązujące  wymagania..
      Jakość montażu elementów instalacji( klimatyzatory, przewody rurowe, itd) 
      podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Sprzęt.
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych.
       Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn, montażem muszą być 
       wykonane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy , 
       posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla 
      zdrowia ludzkiego , mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu 
      osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy 
      wykorzystaniu sprzętu mechanicznego wewnątrz budynku, a zwłaszcza na 
      zewnątrz budynku przy montażu jednostek zewnętrznych muszą spełniać  
      wymagania bhp i p.poż.  Przy transporcie jednostek zewnętrznych  na dach   
      nie narzuca się Wykonawcy zastosowania konkretnego urządzenia, np. wciągarki 
      linowej elektrycznej czy   ręcznej.  

4. Transport.
4.1..Wymagania  dotyczące środków transportu.
       Jednostki klimatyzacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, będą   dostarczane na plac   
       budowy  transportem samochodowym w paczkach zwierających elementy 
       przeznaczone do złożenia na obiekcie przez Autoryzowany Serwis.   
       Rozładowanie paczek ze środka transportu i transport na miejsce montażu 
      (centrali) powinien odbywać się przy pomocy wózka  widłowego.
       Podczas rozładunku elementów instalacji, należy zachować  szczególną 
       ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o  zachowaniu 
       wszelkich wymagań b.h.p. bezpośrednio po otrzymaniu urządzeń  należy 
       sprawdzić stan opakowania oraz kompletność dostawy na podstawie 
       załączonych specyfikacji i listów przewozowych. 
       Po rozładowaniu paczek z  jednostkami klimatyzacyjnymi, , transport ich w 
      miejsce montażu oraz transport elementów  w miejsce posadowienia musi 
      odbywać się przy pomocy specjalistycznego sprzętu oraz odpowiednio  
      wykwalifikowanego personelu. 
       Paczki na obiekcie musza być przechowywane na utwardzonej, suchej i 
       osłoniętej przed opadami atmosferycznymi powierzchni. Przez utwardzoną 
       powierzchnię należy rozumieć płaskie poziome, twarde podłożem , które nie 
      zmienia swoich właściwości pod wpływem warunków atmosferycznych.
      Paczki z urządzeniami lub elementami urządzeń powinny być przechowywane z 
      dala od miejsc poruszania się maszyn ( samochodów, dźwigów i innych maszyn 
      budowlanych) w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, 
      działanie wilgoci, agresywnego środowiska chemicznego, pyłów, piasków i  
      innych czynników zewnętrznych mogących powodować pogorszenie się stanu 



      przechowywanych paczek.
      Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany 
     urządzeniami mechanicznymi, w czasie montażu urządzeń.
     Wykonawca  najprawdopodobniej dostarczy jednostki zewnętrzne winda na 6—te 
     piętro windą, a następnie po zamontowaniu na dachu   wciągarki ręcznej lub   
     elektrycznej,  wciągnie je  przez wyłaz dachowy na dach  ( w pionie około 3 m ). 
    Ustawienie i zamocowanie jednostek zewnętrznych  w przewidywanych miejscach 
    omówiono  z przedstawicielami Producenta, którzy nie mieli zastrzeżeń co do  
    miejsca ich zamontowania i zastosowania do tego typowych wsporników , śrub, itp
      
5. Wykonanie robót.
 5.1. Wymagania wykonania robót budowlanych.
    Podstawę do wykonania instalacji  stanowi  Projekt  Budowlano -  Wykonawczy.  
    Przed rozpoczęciem robót Projekt Budowlano -  Wykonawczy musi być 
    zaakceptowany przez Inwestora. W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi 
    wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie  oraz prac związanych 
    z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub  wskazanych  
    w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, 
    wymaganiami Projektu Budowlanego - Wykonawczego oraz sztuką budowlaną. 
    Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie 
    wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych 
    dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich zaleceń 
     oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy 
    dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie 
    określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań 
    ogólnych.
    W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności:
    a ) inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych 
         instalacji wchodzących w zakres instalacji sanitarnych 
     b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i  urządzeń, 
        niezbędnych do wykonywania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac  
        towarzyszących  ( w tym dostawa wszelkich materiałów  eksploatacyjnych   
        potrzebnych do rozruchu instalacji),
     c) zainstalowanie ( montaż)  wszelkich materiałów i urządzeń.
     d) przeprowadzenie wymaganych prób instalacji

 e) przeprowadzenie rozruchu instalacji  klimatyzacyjnej i jej  regulacji ( ]
    doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów   pracy ),
f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz 
    przekazanie protokołów Inwestorowi ( w szczególności  temperatur, wilgotności, 
    poziomów głośności),
g) przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora,
h) dostarczenie wymaganych , aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, 
    świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich 
    zastosowaniu materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane 
    materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów ( atestów, 
    dopuszczeń), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem      
    i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia
    posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, itp.
    Proponowane materiały lub urządzenia musza być równoważne z 
    zastosowanymi w  projekcie pod względem technicznym, jakościowym,    



    estetycznym oraz kosztowym.
i)  odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót,
  wykonanie przejść i  przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne

niewymagające  dodatkowych  obliczeń  konstrukcyjnych  oraz  ich  zabezpieczenie  i
uszczelnienie ( np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy )

 jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach 
budowlanych otworów ( przebić ) dla przeprowadzenia instalacji,  wykonywanie konstrukcji
wsporczych  pod  urządzenia  i  instalacje  ,  a  w  szczególności  konstrukcji  pod  jednostki
zewnętrzne,  na  zewnątrz  budynku  wraz  z  obróbką  i  uszczelnieniem  wszelkich  przejść
instalacji  elementów konstrukcyjnych,  Prace  te  musza  być  prowadzone  w uzgodnieniu  z
nadzorem budowlanym.

 wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku 
zgodnie ze sztuką budowlaną,
Przejścia  przez  ściany  przewodów chłodniczych  i  przewodów skroplin  powinny  posiadać
odporność ogniową wymaganą dla danej ściany.

 montaż  odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się 
hałasu  oraz  drgań  spowodowanych  pracą  instalacji,  takich  jak,  podstawy  amortyzacyjne,
podkładki tłumiące, odpowiednie elementy izolacyjne 
i  tłumiące  w miejscach styku instalacji  z  elementami budynku,  zapewnienie  odpowiedniej
konstrukcji urządzeń i elementów instalacji.  

      n) zamurowanie, zabetonowanie, wszelkich otworów pozostałych w związku z
           prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane , o ile prace 
           te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie ( w odpowiednich projektach 
           branżowych ) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży ,

 udział  w  konsultacjach  inspekcjach  na  miejscu  budowy  oraz  innych  rozmowach
koordynacyjnych,

 uzgadnianie robót ze zleceniobiorcami innych branż w fazie przygotowania 
i realizacji budowy,

      r) dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Budowlano -   
         Wykonawczego znajdującego  się w biurze budowy wszelkich odstęp od  
         projektu i uzupełniających  informacji dotyczących instalacji oraz stanu   
         zaawansowania  robót,

s) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
t) przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem 
   inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,
u)opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich  
   dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich   
   elementów instalacji,
w) przekazanie pełnej listy ( zawierającej adresy oraz numery telefonów)  
   dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych dostawców obiekcie oraz 
   dostawców części zamiennych,
z)wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji , sterowania i   
  zasilania instalacji  , , opracowanie i  uruchomienie programu, uruchomienie  
  instalacji , doprowadzenie instalacji  wymaganych parametrów pracy,

        gwarancja prawidłowego funkcjonowania instalacji, jak i ich elementów w całym  
        okresie gwarancyjnym , przeniesienie gwarancji długoterminowej  producentów 
        urządzeń,

ż) określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.
     Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:

- dokładny opis instalacji klimatyzacyjnej,



- szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów  urządzeń,
- rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz

prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu
- korektę obliczeń instalacji  , zgodnie ze stanem faktycznym,
- schematy  instalacyjne  oraz  rzuty  instalacji  z  zaznaczonymi  wszystkimi  punktami

pomiarowymi
- certyfikaty,  atesty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia,  etc.  Wszystkich  zastosowanych

elementów instalacji klimatyzacji,
      Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie doszło do uszkodzenia ani 
      zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji. Wszelkie otwarte 
      zakończenia przewodów rurowych należy na czas budowy zabezpieczyć 
      odpowiednimi  zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze 
      przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych.
      Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy 
     odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo ( na czas robót, które mogą 
     spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego 
     montażu. 
     Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób 
     uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenia drgań z instalacji na 
     budynek. Urządzenia mechaniczne jak , jednostki  klimatyzacyjne wewnętrzne i 
    zewnętrzne ,należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób 
    uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenia   drgań. 
     Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na 
     bieżąco sprawdzać w naturze.
    Wszelkie widoczne elementy instalacji , które nie są fabrycznie pokryte 
     ostatecznymi powłokami wykończeniowymi ( w tym w szczególności przewody, 
     izolacje, zamocowania, podwieszenia, ,konstrukcje wsporcze ) niezależnie od 
     pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską 
     w kolorze wskazanym przez Inwestora. 

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne wymagania kontroli jakości
       Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli  wykonania robót 
        poprzedzających zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane ewentualnie  
        przez inne brygady . 

7, Obmiar robót.
7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
       Jednostką  obmiarową  dla poszczególnych elementów  instalacji  są: 
     - dla urządzeń                       - szt.
     - dla  blachy                          -  m²
     - dla rur                                 - mb
     - dla zestawów                     - kpl.
     - dla materiałów masowych – kg.
     Przy wycenie należy zwrócić uwagę  na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które 
     mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
     W Przedmiarze Robót wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia 
     i części składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe , 
     czynności, które nie zostały wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, należy 
     uwzględnić w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementów instalacji.



     Na przykład wszelką armaturę, osprzęt, zamocowania, izolacje...( o ile nie zostały 
     oddzielnie wyspecyfikowane) należy uwzględnić w wycenie przewodów. 
     Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych 
     elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. 
     Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy  od odpowiedzialności za właściwe 
     parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych 
     instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji 
     jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom ( zapewnienie 
     standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu 
     raz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez inwestora). 
     Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót 
     należy  uwzględnić możliwość ich zwiększenia o 10 %/

8. Odbiór robót instalacyjnych.
8.1. Ogólne wymagania odbioru robót
    Odbiór robót  następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na   
    celu stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają 
    się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót ) 
    powiadamia Inwestora o gotowości   instalacji do odbioru i  zawiadamia o 
   zakończeniu robót na budowie.
   Przedmiotem odbioru są   instalacje klimatyzacji/
   8.2.1. Odbiór częściowy
             Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które musza 
             być wykonane przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić:
             - zgodność wykonania z projektem,
             - użycie właściwych materiałów,
             - wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji
             Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów 
             końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania obu instalacji.
8.2.2.   Odbiór końcowy
            Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy 
            dokonać komisyjnego odbioru końcowego.
            W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele 
            Wykonawcy, Inwestora, i Użytkownika.
            Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
           - Dokumentację techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupełnień 
             dokonywanymi w trakcie budowy,
          - protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”
          - protokoły wykonanych prób i badań, 
          - świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
            podlegających odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do 
            stosowania w budownictwie,
          - instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń 
            zastosowanych w instalacjach.
        W czasie rozruchu należy wykonać pomiary akustyczne poziomu głośności :
        - agregatów zewnętrznych na dachu budynku ( oddziaływanie na otoczenie),
        - jednostek wewnętrznych w  pomieszczeniach
         Rozruch próbny oraz uruchomienia obu instalacji należy wykonywać w  
         uzgodnieniu  z Inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas 



         odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń 
         i parametrów roboczych instalacji. Z dokonanego odbioru należy sporządzić 
         protokół końcowy  z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem 
         opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności 
         terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.
8.3. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót.
       Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić , po odbiorze,  
       obecność wykwalifikowanego technika uczestniczącego  w inwestycji, w celu 
       przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji.

9. Rozliczenie robót
9.1. Ogólne wymagania rozliczenia robót.
       Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty 
      informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu.
      Obowiązkiem oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie 
      dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały 
      wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard.. Oferent jest    
      zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji 
      zawartych w Dokumentacji Przetargowej  i innych dokumentach przekazanych 
      przez Inwestora.
      W  wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem.
      poprzez Inwestora

10 Przepisy związane.
     Przepisy  ( z uwzględnieniem późniejszych zmian):
     -,Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane
     - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie    
       warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
       ( Dziennik Ustaw nr 75 poz.690 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
     - Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w 
       sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.
      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1988 r.  w      
      sprawie  wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być          
      wprowadzone do obrotu i stosowane  wyłącznie na podstawie certyfikatu
      zgodności. 
    - Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1997 r, w 
      sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
     - Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych  ( Dz. U. 44.92.881)
     - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie 
       bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych 
       (Dz. U. 03.47.401),
     - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
        22.04.1998  r. , w sprawie wyrobów służących   do ochrony przeciwpożarowej ,  
        które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 
        certyfikatu zgodności (  Dz. U. 98.55.362),
     - Katalogi, aprobaty techniczne ,DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.
       Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania.
       PN-B-03430              Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania  
                                         zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania,
       PN –B – 03431          Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,



       PN – B -02151/02      Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
                                         pomieszczeń  w budynkach. Dopuszczalne wartości 
                                         poziomu dźwięku w  pomieszczeniach.
      PN- B – 02020           Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
      PN- B – 02402           Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 
                                         budynkach. 
      PN -B- 0240               Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
    Inne normy.
      PN-B-0141 1:1999      Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia
      PN—76/B-03420         Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 
                                          powietrza zewnętrznego ,
      PN-76/B-03421           Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 
                                          powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
                                          przebywania ludzi.
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1. WSTĘP
 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  wykonaniem  instalacji  wentylacji  nawiewno-wywiewnej  w  ramach  zadania:
Modernizacja   świetlicy  wiejskiej  we  Wrzeszczewicach-  przebudowa  wraz  ze  zmianą
konstrukcji dachu
W zakres dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na  powyższe  roboty oprócz projektu wchodzi
przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz niniejsza specyfikacja warunków wykonania i odbioru
robót. Elementy te należy rozpatrywać łącznie.

 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem w
obiekcie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

 Zakres robót objętych specyfikacją
• montaż czerpni i wyrzutni ściennych
• montaż kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
• montaż wywiewników, nawiewników, kratek
• montaż centrali wentylacyjnej i automatyki
• uszczelnienie kanałów grawitacyjnych używanych w wentylacji mechanicznej
• wykonanie izolacji termicznej,
• regulacja działania instalacji.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania dotyczące materiałów

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zachowania  określonych  materiałów,  producentów,  typów
urządzeń  oraz  rozwiązań  projektowych.  Instalację  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania
oraz  normami,  dokumentami  wskazanymi  w  projekcie  budowlano-wykonawczym,  „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji  wentylacyjnych,  Wymagania  Techniczne  COBRTI
INSTAL – Zeszyt 5". 
Obowiązkiem  wykonawców  instalacji  jest  dostarczenie  wymaganych,  aktualnych  certyfikatów
zgodności  i  atestów,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania  wszystkich
zastosowanych materiałów i urządzeń.
Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do
urządzeń,  które nie  podlegają  obowiązkowi zgłaszania  do certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  i
oznaczenia  tym  znakiem,  wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  odpowiednią  deklarację
zgodności  tych  wyrobów  z  normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  stosowania  oraz
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.  Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się,
że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i
mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także,
jeśli  zachodzi  konieczność  zmiany  typu  bądź  wielkości  zamawianego  urządzenia  (np.,  jeśli  w
momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urządzenia nie są już
produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu lub producenta urządzenia.
Wszelkie  zmiany  typów,  wielkości  urządzeń  i  materiałów,  przyjętych  rozwiązań  w stosunku  do
Projektu Budowlano-wykonawczego wymagają  zatwierdzenia  przez Inwestora.  Elementy,  których



typ (producent) nie zostały określone (np. kanały wentylacyjne,  pomocnicze materiały montażowe)
muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. 
Jakość montażu elementów instalacji podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.2. Instalacja wentylacji
2.2.1. Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie

• Kanały  i kształtki o przekroju kołowym typu „SPIRO",  grubość blachy,  z  której wykonane  są
kanały to min. 0,5mm
Połączenia kanałów i kształtek o przekroju okrągłym za pomocą muf i nypli,  połączenia  powinny
być szczelne.

2.2.2. Urządzenia wprowadzające powietrze w ruch oraz urządzenia grzejące powietrze

Centrala  wentylacyjna  z  wysokosprawnym  przeciwprądowym  wymiennikiem  odzysku  ciepła  o
wydajności 1000 m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 150Pa z regulatorem obrotów wentylatorów

2.2.3. Uzbrojenie przewodów wentylacyjnych

• czerpnia i wyrzutnia ścienna
• anemostaty nawiewne ze skrzynkami rozprężnymi
• anemostaty wywiewne ze skrzynkami rozprężnymi
• kratka wyciągowa 

2.2.4. Elementy regulujące przepływ powietrza

• Przepustnice regulacyjne o przekroju okrągłym 1-płaszczyznowe na kanałach
• Przepustnica zwrotna

2.2.5. Izolacje

• Kanały SPIRO izolowane na całej długości samoprzylepnymi matami z wełny mineralnej na folii
aluminiowej grubości 50 i 30mm.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych
Montaż należy wykonać przeznaczonymi do tego urządzeniami elektrycznymi, takimi jak wiertarki,
szlifierki itp. 
Wszelkie  prace  związane  z  obsługą  sprzętu  i  maszyn  muszą  być  wykonywane  przez  osoby
przeszkolone.  Prace  montażowe  przy  wykorzystaniu  sprzętu  mechanicznego  muszą  spełniać
wymagania bhp i p.poż.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportu

Do wykonania robót instalacji sanitarnych należy użyć następujących środków transportowych:

• samochód dostawczy 



Podczas  rozładunku  elementów  instalacji  należy  zachować  szczególną  ostrożność,  aby  ich  nie
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania wykonania robót budowlanych

Podstawę do wykonania instalacji może stanowić jedynie Projekt Wykonawczy,
Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie
informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach.

W zakres prac wykonawcy wchodzą:
• montaż kanałów nawiewnych
• montaż kanałów wyciągowych
• montaż centrali wentylacyjnej
• montaż automatyki centrali
• montaż anemostatów nawiewnych i wyciągowych
• uszczelnienie kanałów grawitacyjnych używanych w instalacji wyciągowej
• montaż czerpni i wyrzutni ściennej
• wykonanie  uszczelnień  wszelkich  przejść  instalacji  przez elementy budynku  zgodnie  ze sztuką
budowlaną,
•  montaż  odpowiednich  elementów  zapobiegających  rozprzestrzenianiu  się  hałasu  oraz  drgań
spowodowanych pracą instalacji,  takich jak: obudowy i osłony tłumiące,  wibroizolatory, podkładki
tłumiące, łączniki elastyczne.
• zamurowanie,  zabetonowanie,  etc.  wszelkich  otworów pozostałych  w związku z prowadzeniem
instalacji wentylacyjenj przez przegrody budowlane
• udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
• wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,
•  przeprowadzenie  szkolenia  personelu  użytkownika,  wraz  z  przekazaniem  Inwestorowi
odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie,
• opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z
planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji,
• gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji,  jak i ich elementów w całym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń,
• określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania kontroli jakości

Jakość  robót  należy kontrolować na bieżąco. Nad prawidłowością wykonania robót i ich zgodnością
z projektem kontrolę sprawować będzie  powołana  do tego przez Inwestora osoba, może nią  być
Inspektor Nadzoru . 
Odbioru  końcowego  dokonuje  Komisja  Odbioru  Robót  powołana  przez  Inwestora
 
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar robót dotyczy instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodnej z projektem budowlano-
wykonawczym dotyczącym tej inwestycji.



W  wycenie  robót  należy  uwzględnić  wszystkie  elementy  potrzebne  do  prawidłowego
funkcjonowania  instalacji,  w  tym  wszelkiego  rodzaju  zamocowania,  podwieszenia,  podpory,
konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia instalacyjne,  połączenia
rozłączne, zaprojektowane urządzenia, materiały, elementy montażowe i uszczelniające, izolacje.

8. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH
8.1. Wymagania odbioru robót

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie
czy instalacje zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane
parametry.
Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inwestora o gotowości przystąpienia do odbioru.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z projektem
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
• Dokumentację techniczną z naniesionymi  elementami zmian i uzupełnieniami  dokonywanymi w
trakcie budowy,
• protokoły wykonanych prób i badań instalacji wentylacji,
•  świadectwa jakości,  wydane  przez  dostawców urządzeń i  materiałów  podlegających  odbiorom
technicznym,  a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,  Instrukcje obsługi i
Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach.

10. Przepisy związane

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
•  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  z dnia  3  listopada  1992 r.  w sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - wyd. COBRTI
Instal - zeszyt 5
• Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.

Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:
•  PN-B-03430  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i  użyteczności
publicznej. Wymagania.
• PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
•  PN-B-02151/02  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach.
Dopuszczanie wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
• PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia.
• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
•  PN-78/B-10440 Wentylacja . Urządzenia wentylacyjne wymagania przy odbiorze
•  PN-B-03434:1999  Wentylacja . Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJA GRZEWCZA I GAZOWA
                                SST – 15.

1.2.1. Zakres robót .

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  grzewczej  i  gazowej  w  ramach  zadania:
Modernizacja   świetlicy  wiejskiej  we  Wrzeszczewicach-  przebudowa  wraz  ze  zmianą
konstrukcji dachu:
- demontaż istniejącej instalacji grzewczej,
- przekucie otworów, wykucie wnęk, i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia nowej

instalacji,
- dostawa i montaż nowej instalacji grzewczej z rur miedzianych z izolacją termiczną,
- dostawa i montaż grzejników,
- dostawa i montaż kotła gazowego
- wykonanie prób ciśnienia instalacji,
- zamurowanie wykonanych wnęk i bruzd budowlanych ,
- sprawdzenie skuteczności działania,
- 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  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

Rurociągi



Instalacja grzewcza
Rurociągi  zasilające  grzejniki  wykonać  w  technologii  miedzianej  połączone  poprzez

zaciskanie złączki lub za pomocą lutu. Przejścia rurociągów przez stropy i ściany budynku wykonać
w tulejach ochronnych uszczelnionych materiałem elastycznym. Tuleje powinny wystawać ze ścian i
stropów po ok. 2-3cm.

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:

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

1. Ogólne zasady wykonania

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

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

 przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,
 przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,
 projektami wykonawczymi branżowymi,
 ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.

       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.

1.1. Wewnętrzne instalacje sanitarne – instalacja gazowa
1.1.1. Zakres robót .

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  instalacji  gazowej.   W zakresie  instalacji  niniejsza  specyfikacja  techniczna
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
a) przekucie otworów, wykucie wnęk, i bruzd w przegrodach budowlanych doprowadzenia nowej

instalacji,
b) dostawa i montaż nowej instalacji gazowej z rur miedzianych,
c) wykonanie prób ciśnienia instalacji,
d) zamurowanie wykonanych wnęk i bruzd budowlanych ,
e) sprawdzenie skuteczności działania,
f) 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  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe".  Polskimi  Normami,  oraz  innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

1.2. MATERIAŁY

Rurociągi

Instalacja gazowa

Instalację prowadzoną w piwnicy oraz pion należy wykonać z  z rur miedzianych łączonych
za pomocą lutu lub złączki zaciskane

Armatura
Instalację należy wyposażyć w kuchenkę gazową z piekarnikiem elektrycznym oraz kocioł grzewczy
gazowy wiszący  jednofunkcyjny  o mocy 4,2-21,2 kW z zestawem montażowym.  Przed każdym
urządzeniem gazowym należy zamontować armaturę odcinającą.

1.2.. 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. 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 antykorozyjna

Przewody stalowe instalacji gazowej po oczyszczeniu z rdzy do II stopnia czystości należy
zagruntować  farbą  przeciwrdzewną  miniową  -  jednokrotnie  oraz  pomalować  farbą  syntetyczną
ogólnego  stosowania  o  kolorze  żółtym  -  dwukrotnie. Wyroby  i  materiały  stosowane  do
wykonywania izolacji antykorozyjnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.

Przewody miedziane nie wymagają izolacji antykorozyjnej.

1.3.5. WYKONANIE ROBÓT

1. Ogólne zasady wykonania

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

Wydawnictwo  Arkady  Warszawa  1988  –  sprawdzając  aktualność  norm  i  przepisów
związanych wymienionych w tym opracowaniu,

 przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót,
 przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót,
 projektami wykonawczymi branżowymi,
 ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.

       Przed układaniem instalacji  gazowej  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.

1.4. Kolejność wykonywania robót.
 
b) Wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
c) Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
d) Przecinanie rur,
e) Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
f) Wykonanie połączeń,
g) Wykonanie prób ciśnieniowych,
h) 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, 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:

1) „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II –
Wydawnictwo  „Arkady”  Warszawa  1988  –  sprawdzając  aktualność  norm  i  przepisów
wiązanych wymienionych w tym opracowaniu.

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

e) Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są:
6. protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
7. próby szczelności instalacji i badania bakteriologiczne,
8. wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,
9. karty gwarancyjne,
10. 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  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)



- 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. 
-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.


