SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budynek świetlicy wiejskiej, Żuchowo 87-630 Skępe
S 00.00.00. - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych
S 01.00.00. – Prace rozbiórkowe
S 02.00.00. – Prace ziemne
S 03.00.00. – Fundamenty i konstrukcje żelbetowe
S.04.00.00. – Prace murowe
S.05.00.00. – Stolarka
S.06.00.00. – Roboty, ciesielskie, dekarskie i blacharskie
S.07.00.00. – Tynki
S 08.00.00. – Malowanie ścian i sufitów
S 09.00.00. – Kładzenie płytek
S 10.00.00. – Prace ociepleniowe
S 11.00.00. – Instalacja elektryczna
S 12.00.00. – Instalacja wod-kan
S 13.00.00. – Instalacja co
S 14.00.00. – Instalacja wentylacji

Obiekt:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuchowo gm.
Skępe.

Inwestor: Miasto i Gmina Skępe
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe

Opracował: inż. Marcin Tkaczyk

S – 00. 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
robót związanych z remontem i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w
miejscowości Żuchowo, gm. Skępe.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T
W ramach realizacji zadania należy wykonać wymianę ocieplenie ścian zewnętrznych oraz
ocieplenie stropodachu, modernizacja tarasów oraz zagospodarowanie terenu. Wymagania
ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
S 00.00.00. - Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych
S 01.00.00. – Prace rozbiórkowe
S 02.00.00. – Prace ziemne
S 03.00.00. – Fundamenty i konstrukcje żelbetowe
S.04.00.00. – Prace murowe
S.05.00.00. – Stolarka
S.06.00.00. – Roboty, ciesielskie, dekarskie i blacharskie
S.07.00.00. – Tynki
S 08.00.00. – Malowanie ścian i sufitów
S 09.00.00. – Kładzenie płytek
S 10.00.00. – Prace ociepleniowe
S 11.00.00. – Instalacja elektryczna
S 12.00.00. – Instalacja wod-kan
S 13.00.00. – Instalacja co
S 14.00.00. – Instalacja wentylacji

1.3.1. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez
Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Niektóre określenia podstawowe.
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości przemarzania.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
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.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym przez siebie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz
z Dokumentacją Projektową Wykonawca umożliwi, w uzasadnionym wymiarze, innym
zainteresowanym osobom prowadzenie ich zakresu robót zgodnie z wytycznymi dokumentów
kontraktowych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :
A) Opisy techniczne
B) Rysunki (wg spisu w dokumentacji przetargowej).
Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego

Listę dostępnych dokumentów projektowych (Projekt Budowlany) zamieszczono
Dokumentacji Przetargowej.

w

Po przyznaniu zamówienia Wykonawca otrzyma kopię kompletnej dokumentacji projektowej.
W ramach ceny kontraktowej Wykonawca winien wykonać dokumentację wykonawczą i
dokumentację warsztatowo-montażową.
Dokumentacje powyższe powinny wynikać z projektu budowlanego, dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej oraz szczegółowych wytycznych Inspektora Nadzoru, udzielonych
w trakcie realizacji Kontraktu. Rysunki Wykonawcy winny uwzględniać normy i warunki
techniczne, o których mowa w Dokumentach Przetargowych.
Dotyczy to w szczególności opracowań:
3.1. Rysunków wykonawczych elementów budowlanych wymagających specjalnych
zabezpieczeń
3.2. Rysunków warsztatowych elementów wykonywanych indywidualnie, nie w oparciu o
rozwiązania systemowe.
3.3. Rysunków warsztatowych konstrukcji stalowych, obróbki technologicznej, scalania i
technologii montażu.
3.4. Rysunków innych detali i technicznych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania
Kontraktu.
Dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki
- wynikające z praw autorskich
- wynikające z przyjętych w obliczeniach statycznych schematów statycznych
- wynikające z zaleceń ujętych w projekcie budowlanym
- inżynieryjno-budowlane, przyjęte w zatwierdzonych projektach budowlanych.
Koszt wykonania projektów wykonawczych z uzgodnieniami (listę uzgodnień uzyskanych w
trakcie realizacji projektu budowlanego zamieszczono w tomie Dokumentów Przetargowych)
i montażowych należy przedstawić w formie ryczałtu, w Przedmiarze Robót.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą
całości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną.
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy przedstawić w formie ryczałtu, w
Przedmiarze Robót.
W ramach ceny należy uwzględnić dokumentację powykonawczą potwierdzającą
prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług.
Przedmiary robót (jeżeli w umowie przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego
dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót)
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót

2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków
3. Projekt organizacji i harmonogram Robót
4. Projekt zaplecza technicznego budowy
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub
opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z
Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy.
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 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 wykańczania Robót
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) 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 przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie 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 powiadomiony Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca opracuje „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia".
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
2.3. 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 będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora
Nadzoru.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 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.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora
Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru 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, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 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 ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru 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. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru .
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na
znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
-

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramów Robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-

daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je
przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.
(2) Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora
Nadzoru.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące
dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora
Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 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
przez cały okres trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostecznemu
d) odbiorowi końcowemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych 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 Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
z ST i ew. PZJ.
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według 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
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
-

robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania się do wymagań umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz. z dostarczeniem kopii
Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu.
(c) Opłaty/dzierżawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier
oznakowań i drenażu

(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
1.
2.
3.
4.

Ustawa z dnia 7 lipca1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25 08.1994r, póz. 414).
Rozporządzenie MGPiB z 19 52.1994r (Dz.U .nr 10)
Rozporządzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa, z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz. U. Nr30 poz.
163 z późniejszymi zmianami)
5. Polskie Normy:

- PN-80/C-89205 Rury z PC\V
- PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCW
- PN-81/B-10760-W Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze
- PN-EN 752-1/2000 Zewnętrzne cysterny kanalizacyjne. Pojęcia.
- PN-EN 752-2/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Wymagania
- PN-EN 752-3/2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
- PN-B-10720/1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne,
- PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodnokanalizacyjnych .
- PN-EN l671/2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-EN 124/2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakością.

S – 01. 00.00. PRACE ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych w zakresie burzenia (rozbiórek i usuwanie gruzu), które zostaną
wykonane w ramach zamówienia pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Żuchowo w gm. Skępe.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
1.3.1 Roboty podstawowe
Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe. Należy wykonać
rozbiórkę garażu oraz wiaty wraz z fundamentami.
1.3.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót
tymczasowych
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty
tymczasowe:
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych (odkopanie, zasypanie wykopu po rozbiórce,
odwóz ziemi w przypadku jej nadmiaru),
- wyłączenie obiektu z eksploatacji, opróżnienie obiektu z nieczystości,
- przecinanie zbrojenia elementów rozbiórkowych,
- przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania,
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektu,
- niezbędne rozdrabnianie (cięcie elementów stalowych na odcinki), segregowanie,
sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki,
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), oraz
prace towarzyszące:
- geodezyjne wytyczanie,
- załadunek i transport materiałów z rozbiórki, gruzu oraz złomu na miejsce
składowania (wybranym przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania
- opłaty za składowanie gruzu, innych odpadów na wysypisku, zabezpieczenie
odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Wykonawca robót
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, ST. W
czasie prowadzonych robót rozbiórkowych powstanie szereg materiałów masowych, które
zostaną po ich zgromadzeniu odtransportowane na miejsce składowania lub utylizacji.
Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym
załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27wrzesnia 2001r (Dz.U. Nr
112/1206/2001) ogłoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia
27kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 62 poz.628 z późn. zm. i podda odzyskowi oraz wywiezie na
odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. Zestawienie
rodzajów odpadów:

- Gruz betonowy - kod rodzaju odpadów 17 01 01
- Gruz ceglany - kod rodzaju odpadów 17 01 02
- Usunięte tynki - kod rodzaju odpadów 17 01 80
- Odpady drewna - kod rodzaju odpadów 17 02 01
- Tworzywa (folie, worki, otulina kabli, butelki) - kod rodzaju odpadów 17 02 03
- Złom stalowy (elementy konstrukcji stalowej) - kod rodzaju odpadów 17 04 05
- Zmiotki z terenu placów i dróg wewnętrznych - kod rodzaju odpadów 20 03 03
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną ujęte
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu
materiałów rozbiórkowych, nie nadających się do wykorzystania.
2. Materiały
Materiały nie występują.
3. Sprzęt Wykonawcy
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się
użyć następującego sprzętu:
- koparka podsiębierna przystosowana do łyżki o pojemności0,15m3
- koparka chwytakowa
-spycharka średnia
- żuraw samojezdny (Q= 40kN h=6m).
- ciągnik kołowy z przyczepą dłużycą
- wiązki tlenu i acetylenu
- przecinarki z tarczą diamentową do cięcia elementów żelbetowych
- młoty ręczne typu lekkiego
- młoty ręczne do rozbiórek murów masywnych i żelbetu
- młoty hydrauliczne montowane do koparek
- wywrotki o udźwigu 7,0t
- ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,60m .
- pomosty robocze typu lekkiego
4. Transport
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00- Wymagania ogólne. Zgodnie z technologii
założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:
- samochód skrzyniowy
- ciągnik kołowy
- przyczepa dłużycowa
- przyczepa skrzyniowa
5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00- Wymagania ogólne.

5.1.1 Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane
Wymagania dotyczące wykonania robót są następujące:
- teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy
- wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi,
- roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu od obiektu sieci elektrycznej,
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,
- nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub
podcinanie,
- prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej
widoczności jest zabronione,
- terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych.
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą i
ochronną,
- wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany
sprzęt ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne).
- nie dopuszcza się przebywania pod wysięgiem i demontowanym elementem w
trakcie podnoszenia i podawania,
- nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób nie związanych
bezpośrednio z rozbiórką,
- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem - bariery, odbojnice,
- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się
składowanych materiałów i elementów,
- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest
zabronione,
- przy składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75m
od ogrodzeń i zabudowań i 5,0m od stanowisk pracy,
- między stosami pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić
przejście o szerokości co najmniej 1m oraz przejazdy o szer. środka transportu powiększone
o 2m,
- materiału powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu,
- materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości niewiększej niż
2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów,
- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów lub
maszyn i urządzeń bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej
(licząc do poziomu) od skrajnych przewodów niż:
- 2m dla linii NN
- 5m dla linii WN do 15kV
- 10m dla linii WN do 30kV
- 30m dla linii WN powyżej 30kV
W razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie powyższych odległości
odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementu tych urządzeń
oraz ładunku transportowanego tymi urządzeniami, podczas mechanicznego załadunku i
rozładunku materiałów budowlanych, ziemi, gruzu itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad
ludźmi i kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca obowiązany jest
opuścić kabinę.

5.1.2 Roboty spawalnicze
Przy wykonywaniu robót spawalniczych oraz związanych z cięciem metali jest dozwolone
używanie wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru
technicznego. Ręczne przenoszenie butli o pojemności wodnej powyżej m powinno być
wykonywane przez 2 osoby. Przewożenie napełnionych lub pustych butli bez nałożonych
kołpaków ochronnych jest zabronione. Butle na budowie i w czasie transportu należy chronić
przed zanieczyszczeniami tłuszczem, działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu.
Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów
tworzących w połączeniu z nim mieszaniną wybuchową jest zabronione. W czasie pobierania
gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie
mniejszym niż 45° do poziomu. Odległość płomienia palnika od butli nie Może być mniejsza
niż 1m. Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz należy usunąć poza miejsce pracy, otworzyć
zawór oraz polewać silnym strumieniem wody lub środka gaśniczego. Węże do tlenu i
acetylenu powinny różnić się między sobą barwą, a ich długość powinna wynosić co najmniej
5m. Nie wolno zmieniać przeznaczenia węży używanych uprzednio do innych gazów.
Miejsca uszkodzone w wężach powinny być wycięte. Łączenie końców dwóch węży należy
wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych o przekroju wewnętrznym
odpowiadającym prześwitowi łączonego węża. Zamocowanie węży na nasadkach
reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników powinno być dokonane
wyłącznie za pomocą płaskich zacisków. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów
igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronione.
5.1.3 Rozbiórka ścian i fundamentów
Wykonać wykop wokół ścian zewnętrznych i przystąpić do rozbiórki ścian i ław
fundamentowych obiektu metodą tradycyjną za pomocą młotów udarowych. Demontowane
ściany wykonane z bloczków betonowych oraz cegły pełnej i cegły dziurawki na zaprawie
cementowo-wapiennej rozebrać ręcznie. W miarę możliwości zaleca się stosować narzędzia
pneumatyczne. Usunąć gruz poza budynek w miejsce stałego składowania i wywieźć na
składowisko odpadów.
5.1.4 Rozbiórka nawierzchni betonowych
Podbudowy i nawierzchnie z mas betonowych rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne
wyłamanie nawierzchni. Materiał z rozbiórki należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub
pryzmy i wywieźć.
5.2 Warunki szczegółowe realizacji robót
Prace rozbiórkowe rozpocząć od odcięcia instalacji energetycznej. Gruz i inne materiały
uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych składować odpowiednio
posegregowane wzdłuż obiektów, a następnie wywozić w miejsca przerobu lub składowania.
Poszczególne elementy złomu stalowego ciąć na mniejsze elementy dostosowane do
możliwości transportowych wykonawcy. Złom stalowy gromadzić tymczasowo w
wyznaczonym miejscu, a następnie wywozić do punktu skupu surowców wtórnych. Teren
rozbiórki poszczególnych obiektów zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek,
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych
jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.
8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
- utylizację odpadów.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z
późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych
zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.
Nr 169, poz. 1650),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

S - 02.00.00. PRACE ZIEMNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii i ich zasypania.
1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy kanalizacji i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I IV) i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji.
1.4. Określenia podstawowe
Wykopy liniowe - wykopy o szerokości 0,8 - 4,5 m o ścianach pionowych
Wykopy jamiste - wykopy o głębokości do 5 m, którego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych.
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od ł do 3m.
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.
Umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów, zgodnie z wymogami
przepisów bhp, gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane
do głębokości wykopu i rodzaju gruntu.
Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Pol-skimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt l .4.
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia
gruntu, określona wg wzoru:
I= ρd /ρds
gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3)
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normą BN-77/803 M 2 [7]
(Mg/m3).
1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność
gruntów niespoistych, określona wg. wzoru.
U= d60 / d10
gdzie:
d60 -średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10%gruntu, (mm).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST 00.00.00 pkt 1.5
2.

MATERIAŁY (GRUNTY)

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne
wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie
po odspojeniu
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w
S 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.0. Materiałami stosowanymi do wykonywania
robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
2.2. Piasek gruby lub średni
- do wykonania podsypki, obsypki i zasypki rurociągów wg PN-B-IIII3(22) cechujący się
po zagęszczeniu kątem tarcia wewnętrznego 0÷35° oraz zawartością frakcji pylastej i
ilastej <5%
2.3. Pospółka gruba
– 0÷ 63,0 mm spełniająca wymogi normy PN-B-IIIII (21)
Wymagania dla pospółki kwalifikowanej przedstawiono w tabeli poniżej:
Lp
1

2
3

Właściwości

Wymagania

Uziarnienie:
. ziarn pozostających na sicie # 16 mm % co najmniej

10

. ziarn pozostających na sicie # 8 mm % co najmniej

25

. ziarn pozostających na sicie # 2 mm % co najmniej

40

. ziarn przechodzących przez sito # 0,075 mm % nie więcej niż

5

Zawartość ziarn przekruszonych % co najmniej
Wskaźnik różnoziarnistości, U= d60/d10 co najmniej

30
5

2.4. Grunt wydobyty
- z wykopu przydatny do ponownego wbudowania, składowany na odkład

2.5. Grunt nieprzydatny
- do ponownego wbudowania (jego nadmiar) zakwalifikowany przez Inżyniera do
odwiezienia poza teren budowy i ewentualnej jego utylizacji.
2.6. Ziemia urodzajna humusowa
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych.
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
a) optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta

(d<0,002mm)

12-18%

- frakcja pylasta

(0,002 do 0,05mm)

20-30%

- frakcja piaszczysta

(0,05 do 2,0mm)

45-70%

b) zawartość fosforu (P205) >20mg/m2
c) zawartość potasu (K20) >30mg/m2
d) kwasowość pH

5,5

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
-

Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

-

Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgniatarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.)

-

Transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi
itp.)

-

Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.
4.2. Transport gruntów.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w S 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5.
Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru na co najmniej siedem dni przed planowana datą
rozpoczęcia robót, pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu robót ziemnych na placu budowy
oraz wszystkie dane na temat rzędnych terenu i inne szczegółowe informacje których może
wymagać w celu przeprowadzenia pomiarów.
Roboty ziemne nie będą rozpoczynane do chwili uzyskania przez Wykonawcę pisemnej
zgody Inspektora Nadzoru w tym zakresie.
Całość robót ziemnych będzie wykonywana do uzyskania wymiarów i rzędnych
przedstawionych na rysunkach lub do takich wymiarów i rzędnych jak mogą być wymagane
przez Inspektora Nadzoru.
Dla celów niniejszej Specyfikacji, określenie "rzędne terenu" będzie odnosić się do
powierzchni terenu przed rozpoczęciem robót ziemnych, ale po wykonaniu robót
oczyszczania. Wyrażenie "rzędne formacji" w niniejszej Specyfikacji będzie oznaczać rzędne
fundamentów obiektu.
Zakres robót ziemnych powinien być minimalnym i niezbędnym zakresem, w opinii
Inspektora Nadzoru dla potrzeb realizacji robót. Wykonanie wykopów otwartych będzie
zawsze ograniczone do wymiarów uprzednio zatwierdzonych pisemnie przez Inspektora
Nadzoru. Roboty przy rozpoczętych wykopach będą najpierw zakończone przy aprobacie
Inspektora, zanim Wykonawca przystąpi do wykonywania nowych wykopów. Szerokość
wykopu będzie ograniczona do szerokości przedstawionej w zatwierdzonym projekcie.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/883 6-02 i PN-68/B-06050 i BN- 72/893201/22. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:
- zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych,
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony,
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z
powierzchnią terenu.
Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit, niwelator jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.
- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów,
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane,
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.
- przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów
- wykonać na polecenie Inspektora Nadzoru wstępne próby zagęszczania materiału
wypełniającego (zarówno pochodzącego z miejsca pozyskiwania - zakupu) jak i wydobywane

w trakcie realizacji robót. Próby należy przeprowadzić zgodnie z uznanymi procedurami
międzynarodowymi w celu określenia ich charakterystyk i stwierdzenia czy są odpowiednim
materiałem do określonego zastosowania.
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych,
kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy
fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.
Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1
- 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej,
bezpośrednio przed realizacją fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna
szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy
przewodu oraz rurociągów statycznych określonych stosowanymi obliczeniami. Przy montażu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu
nie może być zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczać +/-5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
zrealizowanego projektu.
Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem
użytkownika tego uzbrojenia.
Jeżeli materiał niezgodny z wymaganiami projektowymi pojawi się w gruncie pod
fundamentami obiektów, Wykonawca usunie ten materiał za aprobatą Inżyniera. Jeżeli
Inżynier nie zarządzi inaczej, Wykonawca wypełni powstałe w ten sposób przestrzenie w
gruncie betonem.
Jeżeli materiał niezgodny z wymaganiami projektowymi pojawi się w gruncie pod
rurociągami, Wykonawca usunie ten materiał przy aprobacie Inspektora. Jeżeli Inspektor
Nadzoru nie zarządzi inaczej, Wykonawca wypełni powstałe w ten sposób przestrzenie
odpowiednio dobranym zagęszczonym materiałem ziarnistym.
Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapobieżenia osunięciom i
zawałom ziemi oraz innych składowanych materiałów w trakcie wykonywania wykopów.
Jeśli zdarzy się osunięcie lub zawał albo też zostanie wykonany wykop o rozmiarach powyżej
wymaganego minimum dla realizacji robót, wówczas tak powstałe przestrzenie będą z
powrotem wypełnione. We wszystkich przypadkach kiedy takie przestrzenie po zasypaniu
będą zabezpieczać wykonane roboty trwałe lub też jeśli będą graniczyć z przyległymi
obiektami wówczas przestrzenie te zostaną wypełnione w sposób trwały betonem, na koszt
Wykonawcy. We wszystkich innych przypadkach przestrzenie te będą wypełniane materiałem
wybieranym z wykopów lub innym materiałem wypełniającym, który po wypełnieniu
zostanie dokładnie zagęszczony, aż do uzyskania zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.
Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Inżyniera, będzie utrzymywał wykopy w stanie
wolnym od wody gruntowej, spływów, powodzi, opadów itp. tak, że możliwe będzie
prowadzenie robót w suchych warunkach.

Wykonawca będzie utrzymywać podłoże lub gromadzącą się wodę na poziomie niższym niż
dno robót trwających przez okres wymagany przez Inżyniera.
W wypadku, gdy wymagane będzie założenie przez Wykonawcę drenażu lub wykonanie
rowów odpływowych, Inżynier może zezwolić na ich wykonanie poniżej poziomu i w
granicach szerokości robót trwałych pod warunkiem, że uprzednio zatwierdzi szczegóły
propozycji Wykonawcy. Żadne elementy takiego drenażu, nie będą pozostawione bez
wypełnienia betonem lub innym zatwierdzonym materiałem. Wszystkie elementy
powyższego drenażu, wykonane przez Wykonawcę poniżej robót trwających zapewnią (Jeśli
nie ulegną rozebraniu) podparcie co najmniej równe podparciu podłoża bez tych elementów.
Żadna woda nie będzie odprowadzana do jakiegokolwiek strumienia alba kanału bez
uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę wszystkich koniecznych zgód i pozwoleń na
piśmie od Inspektora Nadzoru. Takie pozwolenie nie będzie przyznane bez uprzedniego
zapewnienia przez Wykonawcę skutecznie działającego osadnika albo piaskownika, przez
który cała woda będzie przepływać przed odprowadzeniem do powyższego strumienia albo
kanału.
Wykonawca przygotuje oświadczenie na temat proponowanej metody wykonywania robot
ziemnych dla poszczególnych części robót budowlanych. Wykonawca określi i poda
szczegóły lokalizacji, program prowadzenia wykopów, podpory i zabezpieczenia tymczasowe
oraz metody postępowania z odkładem. Wykonawca będzie przedkładać do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru informacje o proponowanych metodach co najmniej na 14 dni
przed planowaną datą rozpoczęcia robót ziemnych dla poszczególnych części robót
budowlanych. Materiał stosowany do budowy nasypów i ukształtowania terenu oraz jako
materiał wypełniający zagłębienia terenu budowy powinien być materiałem dobranym
specjalnie do tego celu lub też powinien posiadać charakter ogólny materiału wypełniającego.
Obszary gdzie ma być użyty ten materiał wypełniający zostały wyszczególnione poniżej.
Dobrany materiał wypełniający zostanie zastosowany przy wykonywaniu podłoża (tam gdzie
dotyczy) i na podsypki pod drogi.
Pozostały materiał wypełniający stosowany do wykonywania nasypów będzie miał własności
ogólne materiału wypełniającego. Materiał wypełniający będzie pozyskiwany przez
Wykonawcę ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Należy zastosować specjalne środki ostrożności w związku z zgęszczaniem materiału
układanego bezpośrednio przy obiekcie. W tym celu należy stosować ręcznie sterowane
urządzenia zagęszczające. W innych przypadkach, zagęszczenie powinno być wykonywane
przy pomocy zagęszczarek wibracyjnych, gładkich kół lub walców pneumatycznych
podlegających zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Planując prace związane z porządkowaniem i kształtowaniem obwałowań oraz nasypów
Wykonawca powinien przewidzieć naddatek na ich wysokość i szerokość z uwagi na procesy
osiadania i zagęszczania materiału. Rozmiary obwałowań i nasypów powinny być zgodne z
profilami przedstawionymi na rysunkach z uwzględnieniem wszystkich naddatków
koniecznych do wykończenia ich powierzchni. Po osiągnięciu rzędnych i projektowanych
granic wykopów, Inspektor zbada odkryty grunt i w przypadku, jeśli uzna, że część tego
gruntu jest ze swojej natury niewłaściwa może nakazać Wykonawcy prowadzenie dalszych.
wykopów. Powstałe w ten sposób przegłębienia zostaną wypełniane betonem, dobranym
materiałem wypełniającym lub materiałem sprowadzonym w tym celu na budowę, aż do
określonych rzędnych. W przypadku, jeśli zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru w trakcie
inspekcji materiał wypełniający, zastosowany do wyłożenia dna lub ścian wykopów, stanie
się następnie nie do przyjęcia z uwagi na działanie warunków atmosferycznych, wody
gruntowej, powodzi lub rozmiękczenia albo rozluźnienia struktury w trakcie prowadzenia

robót, Wykonawca powinien, stosując zatwierdzone metody, usunąć tak uszkodzony,
rozmiękczony albo rozluźniany materiał i prowadzić dalsze wykopy do odkrycia powierzchni
o wymaganych właściwościach. Roboty te uważane będą za wykopy nadmierne a wykopany
materiał będzie usunięty z terenu budowy.
5.2. Roboty ziemne przy realizacji obiektów.
5.2.1. Odwadnianie.
Wykonawca podczas budowy będzie utrzymywać wykopy w stanie wolnym od wody.
W przypadku budowy obiektów w wodach gruntowych wykopy utrzymywane będą w stanie
wolnym od wody przez okres, jaki może być konieczny, aby uniknąć zalania betonu.
Należy rozważyć, czy przyjęty program odwadniania zapewnia nie naruszenie ścian
wykopów i czy nie wystąpi nadmierne podniesienie się albo zniszczenie podłoża. Ponadto,
należy zabezpieczyć wykop przed powtórnym napływem wody gruntowej, aby nie
spowodować przemieszczania się gruntu o wrażliwej strukturze jak np. piaski luźne
(kurzawka).
Metoda zabezpieczenia wykopów przed penetracją wody, odwadnianie i odprowadzanie
usuwanej wody podlegają zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru. W miejscach, w których na
obiekty oddziaływają siły wyporu hydrostatycznego, Wykonawca zastosuje odwodnienie w
celu zapewnienia stabilności tych obiektów w całym okresie budowy.
Wykonawca zapewni, że przez cały czas dostępna będzie na placu budowy odpowiednia
instalacja odwadniająca w stanie gotowości w celu uniknięcia przerw w prowadzeniu ciągłego
odwadniania.
5.2.2. Metody prowadzenia wykopów
Jeżeli Inspektor Nadzoru będzie wymagał, Wykonawca przedłoży Inspektorowi swoją
propozycję dotyczącą metody prowadzenia wykopów łącznie ze szczegółami ich niezbędnego
zabezpieczenia do pisemnego zatwierdzenia.
Wykopy powinny być wykonywane do rzędnych i wymiarów, które zapewnią odpowiednie
odwadnianie, właściwe zabezpieczenie ścian, wykonanie szalowania, wykonanie konstrukcji i
ułożenie materiału wypełniającego łącznie z jego zagęszczeniem oraz wszystkie inne operacje
konstrukcyjne.
Należy zwrócić specjalną uwagę, aby nie naruszyć struktury gruntu w poziomie
posadowienia.
Odspojenia gruntu w wykopie należy wykonywać w sposób, mechaniczny lub ręczny,
połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu
powinno być równe ,i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Podczas trwania robót
ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:
- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i
instytucje.
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie
przykrycie wykopu
- należy stosować elementy obudowy według normy BN-83/8836-02. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków
- należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia
ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)
- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co
najmniej 0,6m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu
- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem
kontynuować prace ziemne
- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i
zagęszczania stopniowo rozbierać.
5.2.3. Podłoże.
Po osiągnięciu poziomu wymaganego do ręcznego wykończenia wykopu, zgodnie z
zapisem w niniejszym opracowaniu. Inżynier może polecić wykonanie na miejscu albo gdzie
indziej, testów w celu określenia gruntów ich nośności oraz podatności warstw ziemi na
deformację (modułów siecznych gruntu rodzimego).
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt naturalnej wilgotności o
wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-86/B-02480(1). Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne
wykopu o grubości co najmniej: Przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej
-15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie
powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym
uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed
wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu.
5.2.4. Postępowanie z nadmiernym materiałem z wykopów.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie negocjacji i zabezpieczenie
odpowiednich terenów do zdeponowania (ewentualnej utylizacji) nadwyżki wykopywanych
materiałów a także poniesie wszystkie wydatki i opłaty z tym związane. Wydatki te zostaną
włączone w stawki i ceny Wykonawcy.
W związku z deponowaniem nadmiaru materiału, w okresie realizacji kontraktu Wykonawca
będzie odpowiedzialny za:
a) Poprawę wytrzymałości i jakości istniejącej drogi (dróg) dojazdowej i utrzymanie jej w
dobrym stanie w trakcie prowadzenia robót oraz przywrócenie jej do stanu początkowego.
b) Odwadnianie terenu (terenów) za pomocą rur perforowanych układanych w rowach lub
jak uzgodniono z Inspektorem.
c) Rozładowywanie, rozmieszczanie, wyrównywanie, umieszczanie ziemi w nasypach itd.
Zgodnie z potrzebami, w celu utrzymywania jej wierzchniej warstwy (warstw) w należytym i
bezpiecznym stanie.

d) Powstrzymywanie stron trzecich przed składowaniem na terenie rozładunku innych
materiałów. Inspektor Nadzoru nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji w zakresie robót
dodatkowych związanych z postępowaniem z gruntem deponowanym przez inne strony lub
też próśb o dodatkowy teren na rozładunek materiałów w przypadku jeśli teren istniejący
zostanie zapełniony przez inne strony.
e) Utrzymanie w czystości pojazdów opuszczających teren (tereny) rozładunku materiałów i
zapewnienie, że pojazdy te nie będą zanieczyszczać dróg publicznych.
5.2.5. Wykopy pozawymiarowe
Jakiekolwiek wykopy dodatkowe wykraczające poza określone lub nakazane granice
będą wypełniane przez Wykonawcę na jego własny koszt betonem lub przy pomocy
zatwierdzonego, zgęszczonego materiału wypełniającego. O takim działaniu Wykonawcy
zadecyduje Inspektor Nadzoru.
5.2.6. Ręczne wykańczanie wykopów.
W przypadku jeśli dowolny wykop ma być wypełniony betonem albo zagęszczonym
materiałem wypełniającym, końcowe 0,15 metra wykopu powinno zostać wykonane ręcznie,
lub przy pomocy innej metody zatwierdzonej lub zleconej przez Inspektora Nadzoru, po
usunięciu osadu i luźnego materiału, a bezpośrednio przed umieszczeniem betonu lub
wypełniacza.
Wykop powinien zostać ukształtowany dokładnie z wymaganiami. Wykonawca
poinformuje Inspektora Nadzoru o wykonaniu wykopu w celu otrzymania rur lub betonu na
wylewkę i nie przystąpi do kładzenia rur, wylewania betonu lub do innych robót przed
uzyskaniem zatwierdzenia Inżyniera. Jakiekolwiek układanie rur, wylewanie betonu lub inne
prace wykonywane bez wcześniejszego zatwierdzenia przez Inżyniera zostaną natychmiast
cofnięte na koszt Wykonawcy.
5.2.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu.
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentów obiektów kubaturowych oraz
formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto
piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z
wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Nie można
przystąpić do wykonywania robót polegających na zasypywaniu wykopów bez zezwolenia
Inspektora. Jeśli wykopy mają być zasypywane po obu lub więcej stronach obiektu, wówczas
roboty należy prowadzić równocześnie po przeciwległych stronach obiektu uważając, aby
różnica poziomów nigdy nie przekroczyła 0,30 m lub innej według instrukcji. Generalnie,
zasypywanie wykopów przy obiektach powinno być wykonywane tak szybko jak to jest
praktycznie możliwe. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczna lub
czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od
zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczania gruntów należy użyć maszyn takich
jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od
dostępu miejsca warstwy zagęszczanej. Wymagany stopień zagęszczenia zależny jest od
użytego materiału wypełniającego oraz od Inspektora. Użyty materiał i sposób zasypywania
obiektu nie powinien spowodować uszkodzeń izolacji wodochronnej.
5.2.8. Wpływ zasypywania wykopów na bezpieczeństwo obiektów.
Wykonawca ustali czas i szybkość zasypywania obiektów w taki sposób, że żadna część
z robót nie zostanie osłabiona, uszkodzona albo w inny sposób narażona. Warstwy
materiałów będą rozmieszczane w sposób zapewniający odpowiednie odprowadzanie wody.

W szczególności rozmieszczanie materiału dookoła obiektów betonowych będzie zaczynać
się tuż po wykonaniu tych obiektów i uzyskaniu przez nie pełnej wytrzymałości.
Materiał będzie rozmieszczany tak, by uzyskać jednolity nacisk dookoła obiektów. Bez
względu na przyjęta metodę wypełniania Wykonawca zapewni, że wypełnianie prowadzone
będzie ku satysfakcji Inspektora. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki
ostrożności w celu zapewnienia, że trwałym robotom i przyległym obiektom nie stanie się w
związku z prowadzonym wypełnianiem wykopów żadna szkoda.
5.2.13. Wyrównywanie terenu.
Obszary dookoła albo na szczycie obiektów powinny być wyrównywane do
wymaganych rzędnych i poziomów według rysunków albo według zaleceń Inspektora.
Wykonawca powinien przedsięwziąć niezbędne środki ostrożności w celu zapobieżenia
uszkodzeniom obiektów podczas wyrównywania terenu. Wyrównywanie terenu dookoła
obiektów powinno być wykonywane przy pomocy zatwierdzonych metod. Jakakolwiek
uszkodzona pozycją powinna być wymieniona lub naprawiona na koszt Wykonawcy i ku
satysfakcji Inspektora.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00.00. pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów i nasypów:
Kontrolę wykonania wykopów i nasypów wykonać sprawdzając zgodność z
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. Zakres badań i pomiarów:
pomiar wymiarów geometrycznych wykopów i .nasypów oraz spadku podłużnego, należy
dokonywać taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomnicą lub niwelatorem na odcinkach
prostych co 100m a na łukach co 50m,
spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie
może dawać różnic, w stosunki; do rzędnych projektowanych, większych niż - 3 cm lub + l
cm.
pochylenie i równość skarp nie może się różnić od projektowanego więcej niż 10%
równość korony korpusu mierzone łatą 3 m nie może przekraczać 3cm,
szerokość dna rowów: ± 3cm
zagęszczenie dla gruntów spoistych ls ≥ 0,95 a dla sypkich ld ≥ 0,70
wskaźnik zagęszczania gruntu należy określić zgodnie z BN- 77 18931-12(9), a moduły
odkształceń podłoża należy przeprowadzać przez obciążenie płytą na podstawie normy PN-S02205: 1998(4)
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny
z założonym dla odpowiedniej kategorii gruntu.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
-zapewnienie stateczności ścian wykopów,
-odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
-dokładność wykonywania wykopów,
-zagęszczanie zasypanego wykopu,

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji oraz z
Dokumentacją Projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
-właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
-właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe,
na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego
koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali zakres i wielkość potrąceń za
obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest:
m3 - wykopu, zasypania, przemieszczenia gruntu, transportu gruntu, formowania nasypów
m2 - plantowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw i pielęgnacja
m2 - wbudowanie geosyntetyku
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m3 wbudowania gruntu obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki
transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu,
- zagęszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- rekultywacje terenu,
- odwodnienie terenu robót,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowania robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie, wyładunek i ewentualną utylizację,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, skarp
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- rozplanowanie urobku na odkładzie,
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
- rekultywację terenu.
Cena wykonania 1 m2 plantowania, humusowania i obsiewu mieszankami traw obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiałów,
- plantowanie powierzchni,
- uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w ST 00.00.00. pkt 10.
- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.
- Wytyczne wzmacniania
IBDiM,Warszawa 2002

podłoża

gruntowego

w

budownictwie

drogowym,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U.
Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie.

S 03.00.00. – Fundamenty i konstrukcje żelbetowe

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót fundamentowych i konstrukcyjnych żelbetonowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.1.2
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych i
żelbetowych konstrukcyjnych w zakresie wykonania fundamentów budynku kontenerowego
SUW, fundamentów pod urządzenia w pomieszczeniach budynku SUW oraz odstojnika wód
popłucznych:
- wykonanie deskowań,
- przygotowanie zbrojenia,
- montaż zbrojenia,
- wbudowanie mieszanki betonowej,
- warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu,
- pielęgnacja betonu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją
Projektową oraz ST-00
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
W/c – wskaźnik wodno – cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych.
wykonywanych na miejscu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, oraz ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
- piasek do zapraw,
- beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,
- stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2005
- roztwór asfaltowy do gruntowania,
- lepik asfaltowy na zimno,
- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,
- drewno okrągłe na stemple budowlane,
- deski iglaste obrzynane,
- bloczki betonowe,
- zaprawa cementowo-wapienna,
- emulsja asfaltowa izolacyjna,
- płyty styropianowe gr. 5cm,
- siatka tkana Rabitza i inne drobne materiały pomocnicze.
Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. Woda zarobowa do
betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. Stal zbrojeniowa dostarczana na
budowę powinna posiadać atest hutniczy. Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z
projektowanym wyznaczeniem podłoża trasy oraz odeskowanie ścian. Wszystkie stosowane
materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub
deklaracje zgodności. Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta – dostawcy.
3. Sprzęt
- spycharka gąsienicowa,
- koparka gąsienicowa,
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h,
- prościarka do prętów,
- nożyce do prętów,
- giętarka do prętów,
- wyciąg
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Samochód samowyładowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne środki
transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie Robót
5.1. Wymagania ogólne
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych i
konstrukcyjnych żelbetowych dla wykonania fundamentów budynku kontenerowego SUW,
fundamentów pod urządzenia w pomieszczeniach w budynku SUW oraz odstojnika wód
popłucznych. Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. Przed rozpoczęciem
robót betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonać oceny:
- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża
trasy oraz odeskowanie fundamentów.

5.2. Zakres wykonania Robót
Fundamenty zbiorników
Wykopy pod fundamenty prowadzić mechanicznie i ręcznie. Płyty fundamentowe
zaprojektowano z betonu zbrojonego wg projektu osadzone na warstwie chudego betonu.
Płyty fundamentowe izolować warstwą poziomej izolacji z papy. Po wykonaniu płyty
fundamentowej powierzchnie jej izolować poprzez malowanie emulsją asfaltową.
Zbrojenie płyt fundamentowych ze stali A-II (18G2).
5.3. Wymagania szczegółowe wykonania Robót
5.3.1. Wykonanie deskowań
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające zakryciu
można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew
iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm i szerokości nie
większej niż 18cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na
pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między
deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie
styków ścian z dnem deskowania. Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy
zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju
poprzecznego elementów konstrukcji. Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu
betonowego listwami o wymiarach od 2÷4cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie
ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy,
gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie
potrzeb, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien
zatwierdzić Inżynier. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, drut
wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych
projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.
5.3.2. Przygotowanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub
farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia
zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą
oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem
wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na choćby
chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Dopuszczalna wielkość
miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1m. Cięcie
przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem
acetylenowym. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg
dokumentacji projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B03264:2002. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PNB-03264:2002. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.3.3. Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i
mocować do zbrojenia deskowań , pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i
montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany
bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się
wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia płyty fundamentowej
wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu
zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej
grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie
podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje
się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. Rodzaj
podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Szkielety zbrojenia
powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:
- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem
deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być
zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. Układanie zbrojenia
bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania
jest nie dopuszczalne. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002. Do
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie
uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min.
30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim
położyć spoinę wynosi 10 d.
5.3.4. Wbudowanie mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Przygotowanie do układania mieszanki
betonowej:
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących
zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających
położenie armatury itd.,
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze
śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i
ścian.
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą
bezpośrednio przed betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny
być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w

warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy
je zmoczyć wodą.
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.
Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej:
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m.
Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w
urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad
miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości
większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i
końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki.
2. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy
nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone
wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową
spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.
3. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w
dzienniku robót, w którym powinny być podane:
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części
budowli,
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
następnie wyniki i terminy badań,
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.
Zagęszczenie betonu:
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od
dopuszczalnej.
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie
wibratorów pogrążalnych.
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie
powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość
warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości
buławy wibratora ( roboczej jego części ). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony
na 5 – 10cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10 – 20 cm. Grubość zagęszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu
wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów
powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej.
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności
od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki
mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gęstoplastycznej ; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do
konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej
1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym
zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych
na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm ; grubość
warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu,
nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na
tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniałego betonu.
11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi
powinno być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania
odciągających wodę,
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia
elementów i montażu zbrojenia.
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania
każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na
głębokość 5÷10cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania młotkiem drewnianym.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być
prostopadła w kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna być starannie przygotowania do połączenia betonu stwardniałego ze
świeżym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed
rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin
lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC to
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.3.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w
temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem
do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze
+20°C, w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w
czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa.
Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
5.3.6 Pielęgnacja betonu
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie
twardnienia powinny :
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,
- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.
2. W okresie pielęgnacji betonu należy:

a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu)
przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków
klimatycznych,
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:
- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich,
- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. Od
chwili jego ułożenia
- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz.
w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,
- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać,
d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią
temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu.
3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji.
4. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane
środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone
na powierzchnię świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom :
- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu,
- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego
i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,
- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na
1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz stali.
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi,
powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody,
wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co
najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00.
6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych
materiałów z Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
6.3. Zakres kontroli i badań
6.3.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno
odpowiadać wymaganiom zawartym w niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na :
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu stateczności deskowania,
- sprawdzeniu szczelności deskowania,
- sprawdzeniu czystości deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.
6.3.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.3.3. Składniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań
dotyczących jakości stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać własne
laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Kontrola jakości składników betonu:
1. Cement:
a) dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i
wytrzymałości na ściskanie,
b) cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p. a, jeżeli jest
przechowywany zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została
potwierdzona przy dostawie przez cementownię.
W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z
wymaganiami odpowiednich norm. Sprawdzenie jakości cementu może być przeprowadzone
przez badanie wytrzymałości betonu wykonanego z tego cementu.
2. Kruszywo:
a) dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań
niepełnych obejmująca oznaczenia:
- składu ziarnowego,
- kształtu ziaren,
- zawartości pyłów mineralnych,
- zawartości zanieczyszczeń obcych,
b) w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z
wymaganiami norm, użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko
łącznie z innym kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia
wymagania określone w normach na kruszywo stosowane do betonów,
c) bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa
drobnego lub grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego
składu betonu.
3. Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami
norm państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej.
4. Domieszki:
a) każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione
przez producenta,
b) domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi
normami, a ponadto barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności.

6.3.4. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać własne
laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami norm
państwowych oraz niniejszej ST.
Kontrola jakości mieszanki betonowej
1. Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z
częstotliwością, nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki
betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element
betonowy lub żelbetowy jest rozformowany.
2. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili
układania mieszanki nie powinna być większa niż :
± 1 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji plastycznej,
± 2 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
± 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be – dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.
3. Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w
rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo
dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej
szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki.
6.3.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z niniejszą ST.
Kontrola procesu wykonywania betonu
1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco.
2. W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym,
powinna być prowadzona kontrola przebiegu tych procesów.
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie
- temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach
obniżonej temperatury,
- ciśnienie – w przypadku prasowania mieszanki betonowej,
- podciśnienie – przy odwadnianiu próżniowym,
- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują, wymagania technologiczne.
6.3.6. Pielęgnacja betonu
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-EN 12390-2:2001 oraz
niniejszą ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
6.3.7. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać własne
laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu
laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi Nadzoru.

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz
niniejszej ST.
6.3.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacja projektową,
postanowieniami normy PN-EN 206-1:2003 oraz niniejszej ST. Zakres sprawdzenia,
wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.
6.3.9. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na :
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych
etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robót
7.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00.
7.2 Jednostka obmiaru
Jednostką obmiarową robót jest:
- dla betonu – 1 m3 betonu z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną i faktycznie
wbudowana ilość betonu
- dla zbrojenia i konstrukcji – 1 kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 0,1t).
Dla konstrukcji bierze się ciężar wynikający z Dokumentacji Projektowej bez spawów. Nie
uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i
prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
- dla bloczków betonowych 1 m3 wykonanych fundamentów z dokładnością do 0,1
8. Odbiór robót
8.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady podano w rozdziale ST-00.
8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych
W trakcie odbioru należy:
- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do robót , wyników
pomiarów i badań,
- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących robót,
- dokonać szczegółowych oględzin robót.

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.
9. Podstawa płatności
9.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale ST-00.
9.2. Płatności
Podstawę płatności stanowi cena za 1m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej zgodnie z
dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje :
- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oczyszczenia podłoża,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,
- oczyszczenie i wyposażenie zbrojenia,
- przycięcie , wygięcie i łączenie zbrojenia,
- montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich
otulin,
- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,
- ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów,
- zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
- pielęgnację betonu,
- rozbiórkę deskowania i rusztowań,
- usunięcie niedoskonałości powierzchni,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuniecie ich poza teren robót,
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych
Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora Nadzoru.
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
10 Przepisy związane
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz.
2016; z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz.
881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz.
1360, z późniejszymi zmianami)
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań
wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek
cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.
PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności
alkalicznej metodą szybką.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie
kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika
nasiąkliwości kapilarnej.
PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne
wymagania i badania.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania
i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i
badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1 : Klasyfikacja.
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2 : Terminologia.

S.04.00.00. – Prace murowe

WSTĘP
1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru konstrukcji murowych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuchowo.
1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie konstrukcji murowych z cegły, pustaków ceramicznych.
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
2.

MATERIAŁY.

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.
Dopuszcza sie stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania
aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku
braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.
Parametry bloczków wapienno-piaskowych:
•
•
•
•
•

Wytrzymałość 15 i 20 N/mm2
Dostępne szerokości 8, 12, 15, 18 i 24mm
Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,51W/mK
Opór cieplny R=0,35m2K/W
Współczynnik przenikania ciepła U=1,91W/m2K

Elementy murowe
Rozróżnia sie kategorie I i kategorię II elementów murowych.
- Do kategorii I zalicza sie elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie
stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo
wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości
zadeklarowanej jest nie większe niż 5%.
- Do kategorii II zalicza sie elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość
średnia, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. Właściwości elementów

murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementów oraz ich właściwości należy
dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości
obciążeń działających na konstrukcje oraz warunków środowiskowych.
Zaprawy do murowania
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy:
- ściany nośne zewnętrzne na zaprawie ciepłochronnej marki M2, zaprawy ciepłe, zawierające
kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy), odpowiadające wymaganiom określonym w
Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury,
- ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501
Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.
Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosić
co najmniej 2 x 20mm.
Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania oscieżnic — 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN87/5028-12.
3.

SPRZĘT.

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonać przy
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Mieszanie
zaprawy powinno sie odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu . Do
robót używa sie m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, kątownika, młotka .
4.

TRANSPORT.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5.

WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole co najmniej:
1. zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów,
2. zgodności usytuowania, wymiarów i katów krzyżowania ścian,
3. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
4. sprawności stosowanego sprzętu.
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym
zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5.3. Zasady ogólne
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i
wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwóch
następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mijać co najmniej o 6cm. W
pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). Ściany działowe należy
murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany
działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku.
Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica
poziomów wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w
przypadku murów z bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych
niejednocześnie należy stosować zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach w
poziomach wznoszenia należy stosować strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne.
Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu)
za pomocą folii, mat itp. W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej
ponad 1 tydzień, lub gdy występują opady ciągłe - należy wykonane mury zabezpieczyć przed
opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy. Warunki wykonania konstrukcji z
elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny zapewniać wiązanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Ściany z
elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za
pomocą wieńców żelbetowych. Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do
przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymałości. Ścianki działowe o grubości ¼
cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej ni_ M3. W przypadku gdy
wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy stosować zbrojenie z bednarki
lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami
konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70mm.
Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna
przekraczać 15%. W miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy
powinny być wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej
M2. Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem
zwilżone woda; nie dopuszcza sie wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu
przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01, W ścianach nie dopuszcza się
wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebić
rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych.
Grubość spoin
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12mm , z
odchyleniem +3 i -2mm. Spoiny pionowe uważa sie za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co
najmniej 0,4 długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione.
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna
być większa niż 3 mm z odchyleniem -1mm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny
być spoinowane. Spoinowanie można wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub
po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza
obręb spoiny Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy
wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełniona zaprawa na głębokość
ok. 15 mm od lica W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm
większa od średnicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425.
Przewody dymowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości
średniej nie niższej ni_ 15MPa lub specjalnych pustaków ceramicznych. Przewodów
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie należy wykonywać z elementów murowych
drążonych. Przewody z pustaków ceramicznych kominowych należy omurować pełna cegła
ceramiczna na grubość co najmniej 1/2 cegły. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny
wykazywać rys lub pęknięć przechodzących przez cała grubość ścianek pustaka.
6.

KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
użycia producenta wybranych materiałów. Wymagania i badania przy odbiorze murów
wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B-10020.
6.2. Zgodność z dokumentacja
Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,
uwzględniająca wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.
6.3. Badania
Program badań.
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania:
a) badanie materiałów,
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.
Warunki przystąpienia do badań.
Badania należy przeprowadzać zarówno
w trakcie odbioru
częściowego
(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru
całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badan technicznych przy
odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do badania robót
zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
a) protokoły badan kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.
Opis badań.
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów
otworów należy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacja techniczna i

stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i
wysokości murów należy dokonywać taśma stalowa z podziałka centymetrowa, zaś grubości
murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałka milimetrowa. Jako wynik należy
przyjmować wartość średnia pomiarów wykonanych w trzech miejscach.
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia
ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i
pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie
wznoszeniamurów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości,
czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego
odcinka muru przymiarem z podziałka milimetrowa i określić grubości spoin poziomych i
pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać
przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez
pomiar wielkości prześwitu miedzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością
do 1mm.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim
i przymiarem z podziałka milimetrowa.
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub
poziomnica wężową.
Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi sie powierzchniami muru należy
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łata kontrolna i przymiarem podziałka
milimetrowa. Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kata nie powinien
przekraczać wartości podanej w normie.
Ocena wyników badań.
Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy
uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badan dało wynik
ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z
wymaganiami normy W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne
z wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym
przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli.
Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie
założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób
prawidłowy i przedstawione do badań.
7.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) konstrukcji murowej dla murów grubych
(mających grubość jednej cegły i więcej). Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mierzy sie w
m2 (metr kwadratowy). Filary, gzymsy, pasy i inne wyskoki obmierza sie w m2 ( metr
kwadratowy ). Podczas obliczania murów miedzy kondygnacjami przyjmuje sie wysokość od
wierzchu dolnego do wierzchu górnego stropu. Krawędzie i przewody mierzy sie w mb ich

rzeczywistej długości. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje sie ilość konstrukcji wg
dokumentacji projektowej. Z obmiaru ścian wewnętrznych i zewnętrznych potrąca sie:
Wszystkie otwory i wnęki o obj. powyżej 0,05m3 Część konstrukcji betonowych i
żelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01m3.
8.

ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawa
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące
dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty użytych materiałów budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być
przedłożone następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badan,
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na
wysokości do 4 m,
- wykonanie murów,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie_
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

[2] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[4] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
[5] PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze
[6] PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
[7] PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cześć 3: Domieszki do
zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
[8] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane
[9] PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan
[10] PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
[11] PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
[12] PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z
autoklawizowanego betonu komórkowego
[13] PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku
[14] PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodności
[15] PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
[16] PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa
murarska
[17] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I
Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.

S 05.00.00. STOLARKA

1.WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru:
- Montażu stolarki otworowej
- Zakres robót budowlanych
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi:
- demontaż starej stolarki
- montaż stolarki okiennej drewnianej , drzwi zew. oraz wew. drewniane
- obróbka ościeży
- teren budowy

1.1.1.

Charakterystyka terenu budowy

Roboty budowlane będą prowadzone w istniejącym budynku
1.1.2.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w
warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
- książka przedmiaru robót
- zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót remontowych
1.1.3.
Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.
1.1.4.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych
czynników powodowanych jego działalnością.
1.1.5.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
- Określenia podstawowe:
- Ościeżnica - futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiału, zamocowana
nieruchomo w ościeżu, służąca do zawieszenia okna lub drzwi
- Ościeże - wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego, służąca

do osadzenia ościeżnicy
- Parapet - pozioma, wewnętrzna lub zewnętrzna nakrywa podokiennej części muru;
podokiennik
- Punkt rosy (temperatura punktu rosy) – temperatura, w jakiej para wodna zawarta w
powietrzu osiąga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia
- Stolarka budowlana – zmontowane zespoły elementów przeznaczone do zabudowy
otworów budowlanych (okna, drzwi)
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
2.2. Stosowane materiały
2.2.1.

Stolarka

-Okna drewniane dostosowane do istniejących
-Parapety wewnętrzne z kamienia
-Drzwi wewnętrzne dostosowane do istniejących
2.2.2.

Obróbki

-tynk gipsowy
3.

SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
3.2. Sprzęt niezbędny do montażu stolarki budowlanej
-młotki
-wkrętaki
-drabiny
-rusztowania
-wiertarki
4.

TRANSPORT

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem
niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).
5. ROBOTY BUDOWLANE
5.1. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie

harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność
z przedmiarem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarządzającego
realizacją umowy.
5.2. Warunki przystąpienia do montażu stolarki
Do montażu stolarki można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego oraz przykryciu
budynku, aby nie narażać jej na działanie opadów.
5.3. Przygotowanie do montażu stolarki
Sprawdzenie dostarczonej stolarki
Przed wykuciem starej stolarki należy sprawdzić czy dostarczona nowa pasuje do otworów
okiennych, oraz czy nie posiada widocznych uszkodzeń.
Demontaż starej stolarki
Przed demontażem starej stolarki , należy zdemontować parapety zewnętrzne, a w razie
konieczności lub wymiany również wewnętrzne. Stolarkę należy zdemontować przez
rozkucie ościeży, usunięcie warstwy izolacyjnej oraz odkręcenie lub usunięcie mocowań
stolarki do ościeży.
Przygotowanie ościeży
Podłoże ościeży musi być trwałe i mocne. Powierzchnia ościeży powinna być gładka, a jej
kształt i wymiary powinny zapewniać prawidłowe zamontowanie stolarki. Ościeża przed
montażem należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Warstwa izolacji powinna
dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie ościeża.
Wymiary stolarki powinny być odpowiednio mniejsze od otworu w ścianie w celu:
−zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeżnicy,
−zmiany wymiarów stolarki pod wpływem temperatury i wilgoci,
−zachowania prostokątności ościeżnicy w wypadku ruchów konstrukcji budynku,
−wykonania uszczelnień,
−wykonania spadków na parapetach w celu odprowadzenia wody .
Luz na wbudowanie stolarki jest zależny od rodzaju elementu oraz materiału z jakiego został
wykonany i powinien wynosić min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 15-20 mm dla
stolarki PCV.
Przygotowanie stolarki
Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wolna od kurzu i
zanieczyszczeń. Przed wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram. Okna i drzwi powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
5.4. Montaż stolarki budowlanej
5.4.1.

Wymagania dotyczące montażu

Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby:

− przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenie własne oraz inne obciążenia
występujące podczas użytkowania,
− luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę
wymiarów okna pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod
wpływem ruchu konstrukcji budynku,
− okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, przy
normalnych warunkach atmosferycznych,
− luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym
izolacyjność cieplną, przeciwwilgociową i akustyczną,
− parapety zewnętrzne powinny być tak zamontowane, aby zapewnić prawidłowe
odprowadzanie wody z opadów atmosferycznych poza lico ściany budynku,
− okna i drzwi zewnętrze powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby na
wewnętrznych powierzchniach ościeża utrzymana była temperatura wyższa o minimum 1
st. C od temperatury punktu rosy; jeśli nie posiada się takich danych okna, należy ustawiać
w środku ściany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak najbliżej warstwy ocieplenia w
przypadku izolacji na zewnątrz ściany, a dla ściany wielowarstwowej w strefie ocieplenia.
5.4.2.

Sposób montażu stolarki budowlanej.

Montaż stolarki polega na:
− ustawieniu ościeżnicy w ościeżu oraz jej zablokowaniu , z pomocą klinów, ścisków lub
specjalnych poduszek montażowych,
− wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią a ścianą był jednakowy
ze wszystkich stron,
− trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych
− wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy,
− zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy
uważać aby w czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się),
− uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona
będzie szczelina powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed
działaniem wilgoci, luz powinien być wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy,
− wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapety powinny
odprowadzać wodę na odległość min. 3 cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić
min. 5 %; parapety powyżej 3 m długości powinny być łączone za pomocą profili
dylatacyjnych),
− wykonaniu obróbek wewnętrznych (parapet należy zamocować po uszczelnieniu okna w
ościeżu, na podkładzie z wyrównanej zaprawy lub kleju),
− wykończeniu ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub
tworzywa – który powinien zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku można
zastosować specjalne listwy przyokienne),
− regulacji okuć (okna należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i otwierały).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz

jakości wykonania robót.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
Próbki do badań będą z zasady 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.
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez
wykonawcę.
6.2. Kontrola ościeży
Ościeże musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w ścianie
trójwarstwowej powinna dochodzić do otworu okiennego. Ościeża muszą być oczyszczone i
nie może na nich być kruchych fragmentów tynków, fragmentów izolacji i innych
zanieczyszczeń obcych.
6.3. Kontrola materiałów
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na
sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz materiałów
przeznaczonych do jej montażu do obrotu, oraz daty przydatności do użycia (dotyczy w
szczególności materiałów do uszczelniania).
Stolarka budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania techniczno-

użytkowe:
- wytrzymałościowo-funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, sprawność
działania skrzydeł, sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w
płaszczyźnie skrzydeł oraz prostopadłą do płaszczyzny skrzydeł
- szczelności na wodę opadową
- szczelność na infiltrację powietrza
- izolacyjności termicznej
- izolacyjności akustycznej
- antykorozyjne
- dotyczących materiałów i elementów składowych
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją
techniczną, instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną.
6.5. Kontrola w czasie odbioru robót
W czasie odbioru robót kontroli podlega:
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową
- zgodność ze specyfikacją techniczną
- jakość zastosowanych materiałów
- jakość montażu stolarki
- jakość połączenia ościeżnic z ościeżami
Połączenia ościeżnic okien i drzwi z ościeżami powinny spełniać wymagania dotyczące:
- rozwiązań konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak dobrane,
aby odchyłki powstałe podczas montażu nie zwiększały jego pracochłonności, mocowania i
połączenia pomiędzy ościeżnicami i ościeżami powinny zapewnić łatwą wymienialność
stolarki oraz być odporne na wstrząsy i uderzenia)
- szczelności (połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda
spływająca po ich powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia)
- izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi)
- izolacyjności akustycznej
- korozji (połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję)
- higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni, grzybów,
itp., nie wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów)
- własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się, łuszczyć i
odbarwiać)
- trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna
odznaczać się trwałością 50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych)

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
7.1.1.

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją
umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.1.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.2. Zasady obmiaru robót montażowych stolarki budowlanej
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy w świetle ościeży,
8. ODBIÓR MONTAŻU STOLARKI BUDOWLANEJ
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi końcowemu
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.1.1.

Zasady ogólne

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych 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. Gotowość danej
części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi
ustaleniami.
8.1.2.

Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają:

-Jakość i sposób osadzenia ościeżnic
-Uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.
8.3. Odbiór ostateczny robót
8.3.1.

Zasady ogólne

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru wstępnego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umownych. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.3.2.

Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają:

- jakość montażu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m ościeżnicy nie więcej niż 3 mm
na całą ościeżnicę , otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać , ani zamykać)
- stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mieć stałych zabrudzeń, porysowań,
uszkodzeń mechanicznych)
- sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być płynny,
bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki)

8.3.3.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiającego
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały)
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w
całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.
9. ROZLICZNIE ROBÓT MONTAŻOWYCH STOLARKI BUDOWLANEJ
9.1. Sposób płatności
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym , a wykonawcą będzie dokonane:
- Ryczałtowo, a podstawą płatności będzie ustalona w umowie stała wartość wynagrodzenia
(iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót)
9.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty obejmują:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań,
zabezpieczenie okien i pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i
innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów),
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).
10.
10.1.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
Normy i normatywy

-PN-B-10085:2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
-PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział”
-PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”
-PN-B-10222:1998 „Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy”
-PN-B-10201:1998 „Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne”
-PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
-PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”
-PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania”
-PN-EN 12211:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania”

-PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja”
-PN-EN 12210:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja”
-PN-EN 12207:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja”
-PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania”
-PN-EN 13115:2002 „Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne”
-PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”
-PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania”
-PN-EN ISO 10077-1:2002 „Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona”
-PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna i
drzwi
-PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych”
-PN-EN 107:2002 (U) „Metody badań okien - Badania mechaniczne”
-PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
późniejszymi zmianami
-Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
10.3. Inne dokumenty i opracowania:
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa
2004 r.)

S 06 00.00. Roboty ciesielskie, dekarskie i blacharskie

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót dekarskich.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru
robót objętych niniejszą specyfikacją.
1.3 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi.
Zaprojektowano wykonanie dachu z dachówki ceramicznej mnich/mniszka w kolorze
czerwonym rustykalnym.
2. MATERIAŁY.
2.1. Materiały tj. dachówki, gąsiory i kształtki
Powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 1304:2002 i PNEN1304:2002/Ap1:2004 materiały pomocnicze muszą mieć właściwości techniczne
określone przez producent dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych
bądź PN.1.1
2.2. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej tj. firma Koramic z Koncernu Wienerberger
dachówka typu Mnich –Mniszka w kolorze czerwonym rustykalnym o wymiarach mnich
42,0cm x 16,0cm i Mniszka 41,2cm x 18,9cm
- są właściwie oznakowane i opakowane,
spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię
przesiąkliwości i wynik badania mrozoodpomości dachówek),
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów. Świadectwo Aprobata Techniczna w powiązaniu z dostawą.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć - dachówką
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w
odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996. Dachówki i kształtki
dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w
jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach.
3. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT POKRYWCZYCH DACHÓWKĄ.
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca
jest
zobowiązany
do
używania
takich
narzędzi,
które
nie
spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów
do wykonania pokrycia dachówką.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW.
Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w
jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym,
wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek
wyrobów transportowych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad
wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej.
Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transporcie należy
stosować: kliny, rozpory lub bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie
transportu należy wykorzystywać materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty
słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką
Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po przygotowaniu i
kontroli podkładu pod pokrycie/folia paroprzepuszczalna i łaty. Ponadto roboty pokrywcze
mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak;
-

pokryciu połaci dachu folią paroprzepuszczalną
ołacenie połaci dachu,
wykonanie obróbek blacharskich na szczytach tzw. ogniomury, wokół kominów,
wyłazie dachowym i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie
dachowe,

5.2 Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty i kontrłaty przybite poziomo i
prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej.
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych
są następujące;
-

łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój (40x60) mm;
kontrłaty mocowane wzdłuż krokwi o gr. zmiennej zależnej od poziomowania
płaszczyzny dachu,

-

-

-

łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem;
styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą
być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego
rozwiązania pokrywczego,
odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30
mm na całej długości dachu,
wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania
gąsiorów,
łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi
aprobaty techniczne, podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji
konstrukcyjnych,
płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym
do spadku.

5.3. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od
temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnieniem spoin zaprawą należy
wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę.
Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady
atmosferyczne.
5.4. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką
a) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych
krawędzi dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą
(tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu,
c) Dolne brzegi dachówek rzędu sprawdzającego za pomocą sznura, nie powinny
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm,
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na
drugi na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie
stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ
wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i
zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej.
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzeniu
łatanie powinny przekraczać ±10 mm.
f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywa systemową
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej,
g) Obróbki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych itp.
powinny być wykonane zgodnie z PN-61/B-10245.
5.5. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór
(międzyoperacyjny) łacenia dachu
5.5.1. Badania materiałów
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej) oraz normami.
5.5.2. Badania prawidłowości łacenia powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:
przekroju i rozstawie łat,
- poziomu łat,
- zamocowania łat.
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomicy wężowej lub łaty
kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą.
Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą
próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego.
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.5.3. Zakres i warunki wykonywania badań.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w
szczególności w zakresie:
-

zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości przygotowanego podkładu,
prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badań odbiorowych należy
przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.
5.5.4. Opis badań,
Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta
ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co
najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały
wymagania określone w pkt. 4.4. niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm.
Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić
wzrokowo. Ponadto należy w wybranych przez komisję miejscach, spośród szczególnie
narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli
nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca
poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku
od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się
na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone
usterki oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.
Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo.

Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez
oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez
przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z
dokładnością do 5 mm.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania rynien należy przeprowadzić przez porównanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin
i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany SST-2.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT
6.1. Szczegółowe zasady obmiary robót pokrywczych dachówką

Powierzchnię pokrycia dachów oblicza się w metrach kwadratowych ich połaci bez
potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obecne na dachu np.
kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 1,0 m2.
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia
przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej.
Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji
projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych
podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.
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OBMIAR ROBÓT
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki
blacharskie. Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być
dokonany przed rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie
odbioru należy przeprowadzić badania. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik
pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie zostały prawidłowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. Jeżeli chociaż jeden wynik
badania jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno
być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy
ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek blacharskich.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
7.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 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 formułę przewiduje.

7.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną 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 powołania
komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest
przedłożyć komisji następujące dokumenty:
-

-

dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót,
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robót, 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 systemu pokrywczego,
wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone prze wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym. Jeśli jeden wynik badań jest negatywny to roboty nie powinny być
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia
dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i
szczelności pokrycia 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 do usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany przez
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte
w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z
zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym, a wykonawcą.
7.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej pokrycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7.3 „Odbiór
ostateczny (końcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa wykonania pokrycia dachu dachówką ceramiczną
- montaż łat i kontrłat połać wschodnia o pow. 144,84m2
- pokrycie dachówką mnich mniszek montowanych na haczyki w ilości 1 para =1 haczyk
połać wschodnia o pow. 144,84m2
- montaż gąsiorów na łacie kalenicowej kalenica o dł. 14,20m i dwa zamknięcia
- położenie taśmy kalenicowej o dł. 14,20m
- pierwszy rząd krycia od kalenicy zaczynamy Mnich kalenicowa i Mniszek kalenicowa
- taśma okapowa
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NORMY

PN-71 /B-1 0241 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Pochylenia
połaci dachowych.
PN-B-1 2030: 1996 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania
przy odbiorze. Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996/ Az:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.
PN-90/B-14501 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1).
PN-EN 490:2000 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobów.
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (tom l, część
III) Arkady, Warszawa 1 990r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004r. Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod
CPV 45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II. OWEOB Promocja - 2005r. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokryć dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV
45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie l, OWEOB Promocja 2004r.
- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r, w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, póz. 1133). Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dn!a02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, póz.
2072).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz, U. z 2002r. Nr 108, póz, 953 z póz, zmianami/,
Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, póz. oo
l;. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, póz. 2016 z póz,
zmianami).

S 07.00.00. TYNKI

CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków gipsowych wewnętrznych(gładzie) .Przedmiotowa specyfikacja
dotyczy modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuchowo, gm. Skępe.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót,
niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych
tynków z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich. Przedmiotem opracowania jest
określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania
podłoży i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania tynków pocienionych a
także ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania tynków
zwykłych, podkładów z tynków zwykłych, tynków szlachetnych, specjalnych (np.
akustycznych, przeciwpożarowych), renowacyjnych, stiuków, tynków sgrafitto i suchych
tynków.
Wymagania dla tynków zwykłych określono w specyfikacji technicznej Tynkowanie.
1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się
wyprawę.

Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu
budowlanego.
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.
Tynk gipsowy(gładź gipsowa) – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm,
stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną.
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub
dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej
mieszanki tynkarskiej.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie
tynkarskiej.
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6. Dokumentacja robót tynkowych
Dokumentację robót tynkowych stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowę,
– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami).
Tynki gipsowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tynkowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.
2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz
ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Do zapraw tych należy
stosować:
– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004,
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,
– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna
określone są w normie PN-EN 459-1:2003,
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997,
– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań laboratoryjnych
może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom
aprobat technicznych.
2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,
– 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, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych,
zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze,
w ilości warstw nie większej niż 10. Cement i wapno suchogaszone luzem należy
przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:
– mieszarki do zapraw,
– agregaty tynkarskie,
– betoniarki wolnospadowe,
– pompy do zapraw,
– przenośne zbiorniki na wodę,

– tynkarskie pistolety natryskowe,
– zacieraczki do tynków, pace metalowe.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w
opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek
i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu
wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed
zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5
5.2.Warunki przystąpienia do robót
– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji
technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki
konfekcjonowanej.
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów
tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych
mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża
tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur
minimalnych. Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze
zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.
– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki
pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.
– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie
może przekraczać 80%.
– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy
zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych
i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki
tynkarskiej nie stanowią inaczej.

5.3.Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład,
na który nakłada się wyprawę. Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach:
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
– z autoklawizowanych betonów komórkowych,
– z zaprawy cementowej marki M4-M7,
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie,
suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające
nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża
należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane
są aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy
usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki
mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić
powierzchnię. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być
zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć
zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać
wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. Uwzględniając stan
podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne
przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź
zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki
zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są:
– obrzutka wstępna,
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej.
5.4.Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa)
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogą być jedno- lub
wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Ze względu na technikę wykonania i sposób
obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy tynków gipsowych:
– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania
gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w
kształcie rowków,
– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub
pistoletem tynkarskim,
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki.
Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5cm. Przy wykonywaniu
tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w
zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy

tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać
następujących zasad ogólnych:
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi
zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
narożnikowymi,
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym
obwodzie,
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
- w narożnikach wypuk łych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane.
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego
etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia
tynku są niedozwolone.
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej,
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.
5.5.Wymagania dotyczące tynków gipsowych
5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się
zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby
po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie
przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą
kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż
przyczepność całego tynku do podłoża.
5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na
uszkodzenia jest brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wgpkt.
6.4.2.1. niniejszej SST.
5.5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki
tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że
dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla
wielowarstwowych 0,3÷0,8cm w tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy
powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5cm.
5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie
lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się
jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny
pylić. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli
przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni
itp. są niedopuszczalne. Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na

powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub
wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
5.5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków Powierzchnie tynków
powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych
powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być
kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B10100. Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej
powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w
przypadku tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy
wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu.
5.5.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi,
przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i
odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być
przecięty i wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny)
podłoży.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji technicznej.
6.2.2. Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę
ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i
dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i
próbę zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.
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 tynkowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczące wykonanych robót. Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed
upływem 1 roku od daty ukończenia robót tynkowych. Badania w czasie odbioru tynków
pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze
należy sprawdzić na podstawie dokumentów:
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie
spadła poniżej 0°C.
6.4.2. Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą
podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania
tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej
przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach
suchych i po ich zwilżeniu wodą. Przyczepność międzywarstwową tynków
wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go
metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej
uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków,
a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem
świadczy o dostatecznej przyczepności.
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy
przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej
ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej
zaprawy.
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne
o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte
lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy.
Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za
przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość
średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż
5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych.
Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy
sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy
sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na działanie
opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy
sprawdzać w sposób następujący:
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie
stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania
kwadracików).
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków
należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100.
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie
z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. Wyniki badań
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne”
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy
wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnię tynków
stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na
płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w
rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian
oblicza się 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, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych
elementów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni
nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,
jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych

i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie
surowym.
7.3. W szczegółowej specyfikacji technicznej tynków szlachetnych, opracowanej dla
konkretnego podmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru
i obmiaru robót tynkowych
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe
nakłady rzeczowe dla robót tynkowych np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych
do rozdziału 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziału 06 KNNR nr 3.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi
być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). W
trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży 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 podłoża zostały prawidłowo przygotowane,
tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić
na przystąpienie do nakładania wyprawy. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny
przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres
prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy
zapisać w dzienniku budowy 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 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 końcowy stanowi ostateczną 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, 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 mieszanki tynkarskiej,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót
tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny
wizualnej. Tynki pocienione powinny być odebrane, 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 tynki
pocienione nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z
następujących rozwiązań:
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości
wykonania tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku
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 wykonany tynk pocieniony, wykonać go 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:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu
rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem
okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
tynkowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających
wykonanie robót na wysokości do 4 m,
– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź
zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na
elementach nie tynkowanych,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej
specyfikacji technicznej,
– likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę
oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynków pocienionych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady
koordynacji modularnej.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV
45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV
45411000. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn.
zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn.
zmianami).

S 08.00.00. PRACE MALARSKIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w ramach robót modernizacyjnych oraz
adaptacyjnych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuchowo.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót
związanych z malowaniem ścian, sufitów pomieszczeń wewnętrznych. Obejmują prace
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na
miejscu.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na
celu wykonanie:
• przygotowanie podłoża malarskiego,
• naniesienie powłok malarskich na ściany i sufity,
• wykonanie kolorystyki według projektu.
1.4. Określenia podstawowe .
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.

z obowiązującymi Polskimi

- podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, itp.), na której będzie wykonywana powłoka
malarska.
- powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora

nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Prace malarskie wykonać zgodnie z projektem kolorystyki wszystkich pomieszczeń, podanym
w dokumentacji.
2.2. Farby
Proponuje się zastosowanie farby o parametrach podanych poniżej. Podłoża chłonne
zagruntować preparatem do tego przeznaczonym. Wymagane dane techniczne i parametry
zastosowanej farby:
• dyspersyjna farba o dużych możliwościach barwienia,
• wysoka trwałość barw,
• wysoka przyczepność do podłoża,
• bazowym środkiem wiążącym jest – dyspersja akrylowa,
• zawartość substancji stałych – ok. 65%,
• gęstość – ok. 1,50 kg/dm3,
• stopień połysku – matowy,
• odporność na szorowanie – klasa I (wg PN-C-81914 2002),
• temperatury stosowania od +50C do +250C.
2.3. Środek gruntujący
Proponuje się zastosowanie preparatu przeznaczonego do tego typu prac.
3. SPRZĘT
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania
wykonawcy.
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• pędzle i wałki,
• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowani a kompozycji
składników farb,
• drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
4.2. Transport materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli
uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i
rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie

prac budowlanych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek
należy używać samochodów zamkniętych. Materiały do robót malarskich należy składować
na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co
najmniej następujące dane:
• nazwę i adres producenta,
• oznaczenie (nazwę handlową),
• wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólne j Specyfikacji Technicznej
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych.
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod
malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów
można wykonywać:
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C,
- przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić
odpowiednią wentylację,
- po całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
- po wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- po ułożeniu posadzek.
5.3. Przygotowanie podłoża
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu). Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i
suche oraz wolne od plam i wykwitów. Wkręty mocujące oraz styki płyt gipsowokartonowych powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być
naprawione masa szpachlową. Zastosowanie zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami
technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed nakładaniem gładzi szpachlowych i/lub
zapraw wyrównawczych należy zagruntować preparatem do tego przeznaczonym.
5.4. Gruntowanie
Przed nanoszeniem farby podłoże chłonne lub pyliste (silnie kredujące) należy zagruntować.
Podłoża gipsowe należy jednokrotnie przemalować farbą rozcieńczona z woda w stosunku
1:1. Okres wysychania zastosowanego na podłożu preparatu lub farby w optymalnych
warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3

godziny. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu lub rozcieńczonej
farby można przystąpić do nanoszenia farby.
5.5. Malowanie
Opakowanie zawiera gotowy do użycia produkt. Farbę nanosić na podłoże w dwóch
warstwach za pomocą szczotki malarskiej wałka lub pędzla. Drugą warstwę farby należy
nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych
niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym
cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i schnięcia farby powinna bezwzględnie występować
temperatura powyżej 50C. Pomieszczenia zamknięte po malowaniu należy wietrzyć.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przed przystąpieniem do prac malarskich należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na:
• sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach)
oraz wyposażenia w wymagane środki BHP,
• sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych,
• sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych.
Kontrola wykonania poszczególnych elementów jak i całego malowania powinna obejmować:
• kontrolę podłoża,
• kontrolę zagruntowania i naprawy drobnych ubytków,
• kontrolę wykonania powłok malarskich.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość
oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE) oraz daty
przydatności do użycia. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać
sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o
zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy
następujących terminach:

wykonywać w

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania. Przy podłożu z płyt gipsowo-kartonowych
kontroli podlega wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień,
wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów. Wygląd powierzchni podłoży należy
oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.

Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania powłok malarskich
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od
zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze
powietrza, co najmniej +5 C i przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym z odległości około 0,5m,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.
Powłokę należy uznać odporną na ścieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
• sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych –
przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek
w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki: przyczepność powłoki
należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora ( zamawiającego) oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). Powierzchnie malowania oblicza się w
metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów.
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przy wykonywaniu robót malarskich konieczny jest systematyczny nadzór techniczny
prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania
robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy
wyprawy malarskiej.
8.1.1.Odbiór materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych
przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów)
z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją
techniczną oraz właściwymi normami.
8.1.2. Odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót
ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
8.1.3. 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.
8.1.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną 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.
8.2. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje
• przygotowanie stanowiska roboczego,
• dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
• przygotowanie podłoża,
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,
• zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do malowania wraz z późniejszym
usunięciem zabezpieczeń,
• demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich,
• przygotowanie podłoża,

• wykonanie prac malarskich (próby kolorów),
• usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,
• likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu.
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty
Wykończeniowe. Zeszyt 4 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące układania płytek ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robót
budowlanych przy remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuchowo.
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu układanie płytek
ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- przygotowanie podłoży ścian i posadzek do układania płytek ceramicznych,
- układanie płytek ceramicznych na ścianach,
- układanie płytek ceramicznych na posadzkach,
- układanie płytek ceramicznych na schodach,
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty pomocnicze jakie występują przy realizacji
umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem
robót płytkarskich:
- przygotowanie podłoży ścian i posadzek,
- układanie płytek ceramicznych na ścianach,
- układanie płytek ceramicznych na posadzkach,
- układanie płytek ceramicznych na schodach,
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
2.2 Składniki zaprawy cementowej.
2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych
materiałów zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.
2.2.2. Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji
pogarszających właściwości zaprawy. Nie powinna mieć żadnego zapachu i powinna się
odznaczać dostateczną przezroczystością. Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia,
wówczas porównuje się wytrzymałość próbek zaprawy wykonanej przy użyciu tej wody z
wytrzymałością próbek przy użyciu wody wodociągowej. Wytrzymałość próbek zarobionych
badaną wodą powinna po 28 dniach twardnienia wynosić nie mniej niż 90 % wytrzymałości
próbek zarobionych wodą wodociągową i przechowywanych w tych samych warunkach.
2.2.3. Kruszywo
Założenia ogólne: drobne kruszywo naturalne lub łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od
zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne.

Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do
5 mm, frakcja powyżej 2 mm nie powinna przekraczać 20 % wagowo.
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
2.3.4. Dodatki do zaprawy cementowej.
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek,
środków i dodatków do zaprawy: uplastyczniających lub przyspieszających jej wiązanie.
Wszystkie domieszki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych
wymagań przez zaprawy, w których zastosowano domieszkę.
2.3.5. Płytki ceramiczne.
Płytki ceramiczne przywiezione na budowę musza być składowane na utwardzonym płaskim
podłożu w pomieszczeniach zadaszonych nie narażonych na działanie czynników
atmosferycznych, z dala od ciągów komunikacyjnych ze względu na możliwość ich
uszkodzenia. Powinny być zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny być
sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego są
zgodne z gatunkiem płytek określonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza się do pięciu
płytek wadliwych na 100. Płytki do wnętrz muszą charakteryzować się odpowiednią
odpornością na ścieranie i odpornością na plamienie. Płytki do łazienki muszą posiadać
odpowiednią odporność na ścieranie, plamienie i działanie związków chemicznych. Płytki na
schody zewnętrzne muszą się charakteryzować odpornością na ścieranie, antypoślizgowością,
mrozoodpornością i twardością powierzchniową 7 – 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry
płytek, które mają wpływ na ich późniejsze użytkowanie ujęte w odpowiednich przepisach
technicznych muszą być zgodne z parametrami i atestami producentów płytek wbudowanych.
Parametry techniczne
- nasiąkliwość: średnio >10%
- wytrzymałość na zginanie: min. 15N/mm2
- odporność na plamienie: min. klasa 3
- odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku: min. klasa GB
2.3.7. Materiały uzupełniające
Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: zaprawy klejące, zaprawy i środki do
wyrównania, wzmocnienia i uszczelnienia podłoża, zaprawy do fugowania, flizówki, środki
pielęgnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materiały muszą być przechowywane
w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Powinny również posiadać
odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do układania płytek ceramicznych pozostawia się do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót
płytkarskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
5.2.

Przygotowanie i układanie zaprawy cementowej.

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej składu.
Zaprawę przygotowuje się na miejscu budowy.
Wymagany skład zaprawy (dane ogólne):
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawić skład zaprawy.
Nie wolno przystąpić do wykonywania warstw wyrównujących posadzki przed
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien
dostarczyć atest stwierdzający, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały:
cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz
że stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie
warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi
być przedstawiony do wiadomości inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód,
że dotyczy bieżącej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna być
wykonana w proporcjach: 1 :3 dla marki cementu portlandzkiego 25 i 1 : 4 dla marki cementu
portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stożka pomiarowego. Zaprawę należy przygotować
mieszając najpierw ze sobą składniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania
jednolitej barwy, a następnie dodaje się wodę w ilości odpowiedniej do żądanej konsystencji.
5.2.2.

Układanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyrównujących).

Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, sadzę oraz substancje tłuste.
Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa niż 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca w pojemniku powinna co
kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej segregacji lub utraty składników.
5.3 Układanie płytek.
Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na określeniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, czyli zdolność
do absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie podłoża wodą i

obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu może spowodować
wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt małej jej
ilości (wody) do prawidłowego przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się parametry
wytrzymałościowe zaprawy i osłabia połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy
zastosować emulsję gruntującą (np. ATLAS UNIGRUNT), która zwiększa przyczepność,
elastyczność, odporność na zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża,
uniemożliwiając oddawanie wody z zaprawy klejowej. Następnie należy sprawdzić równość
podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach i
sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5mm. Ewentualne nierówności należy
wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. Nałożoną zaprawę należy wygładzać,
ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy
dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak przygotowane podłoża można układać płytki,
pamiętając, że nie należy przekraczać grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy
nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. W konsekwencji może dojść do odspajania płytek
od podłoża. Fugę układać w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią
płytki. Nadmiar fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie). Fugę dobrać
kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była
widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki).
5.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich.
Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny
mierzone łata kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2
mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły
układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od
kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 2 mm na 1 m.
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych robót.
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5.5. Badania komponentów zaprawy.
Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu
zaprawy, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.
5.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem,
- Jakości zastosowanych płytek,
- Dokładności ułożenia płytek (odchyłek tolerancji, estetyki).
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robót tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 wbudowanych płytek.
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót
płytkarskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną
określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych,
- wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi,
- ułożenie płytek ceramicznych na schodach,
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących
własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),
w tym w szczególności:
PN-65/B-14504 – Zaprawy cementowe.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów.
PN-EN –101:1994 – Płytki ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg. skali Mohsa
PN-EN –121:1987 – Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Właściwości i klasyfikacja

S 10.00.00. PRACE OCIEPLENIOWE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania i
odbioru robót dotyczących termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Żuchowie.
1.2. Zakres robót budowlanych
Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiór
wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości
robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.
- Specyfikacja Techniczna uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości wykonawcze
w krajowych warunkach wykonawstwa robót.
- Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowiązujące oraz zalecane Polskie
Normy, normatywy i wytyczne.
2. DEFINICJE I POJĘCIA
Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć
następująco:
- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego celu jednostkę;
- Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie
zidentyfikowany wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi
przepisami prawnymi;
- Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;
- Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektoratem Nadzory, Wykonawcą i Projektantem;
- Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót;
- Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem Budowy;
- Projektant – autor Dokumentacji Projektowej;
- Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót;

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
3.1. Przekazanie terenu pod budowę
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz następujące
dokumenty:
- Zgłoszenie robót budowlanych;
- Dokumentacje projektową;
- Dziennik budowy
- Specyfikacje techniczne;
3.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje
Techniczne.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w szczególnych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje
projektową:
- Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę;
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania Robót oraz ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w
Dokumentacji Projektowej i ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.
3.3. Materiały:
Wszystkie stosowane do budowy materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim
Normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jeden z
niżej wymienionych dokumentów:
- Atest;
- Certyfikat;
- Aprobatę techniczną ITB;
- Certyfikat zgodności;
Do wykonania prac związanych z ociepleniem budynków należy zastosować:
- wełnę mineralną
- płyty izolacyjne z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego (gęstość 115 kg/m3)
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem na budowę materiałów do robót . Materiały nie
odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowały
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzących przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.
3.4. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.5. Transport
Wykonawca zobowiązany jest 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, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
1.

Roboty przygotowawcze:
1.1.

Główne zadania w okresie przygotowania budowy dla Wykonawcy to:

- Szczegółowe poznanie zadania (projektu technicznego) i warunków jego realizacji;
- Przygotowanie projektu organizacji budowy;
- Przygotowanie (wykonanie) zagospodarowania placu budowy;
- Poznanie potrzeb w dziedzinie zatrudnienia maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów;
1.2. Zamawiający protokolarnie przekaże teren budowy.
1.3. Podstawowe wyposażenie placu budowy powinno obejmować:
- Ogrodzenie terenu budowy;
- Budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny itp.;
- Wiaty i zadaszenia stanowisk materiałów wrażliwych na
niekorzystne warunki
atmosferyczne;
- Składowiska otwarte materiałów budowlanych;

- Składowiska maszyn i urządzeń dla bezpieczeństwa obsługi procesu budowy, jak np.
rusztowania itp.;
- Drogi transportu wewnętrznego materiałów na stanowiska robocze, a w tym pomosty
przenośne, pochylnie i podesty;
- Przyłącza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci odprowadzające;
- Odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia ścieków technologicznych i
sanitarnych;
1.4. Kolejność wykonywania robót przy urządzaniu placu budowy powinna uwzględniać
następujące grupy potrzeb:
- Wykonanie tymczasowych obiektów socjalno – bytowych oraz magazynów zamkniętych;
- Wykonanie pozostałych urządzeń wyposażenia placu budowy.
Wszystkie koszty związane z urządzeniem placu budowy pokrywa Wykonawca w ramach
zawartej umowy.
2. Warunki realizacji robót:
2.1. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgadniania:
organizacji robót w sposób nie powodujący utrudnienia funkcjonowania i eliminujący
jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. Wykonawca
odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostępem z zewnątrz osób trzecich.
2.2. Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza budowy zostanie wskazane
przy protokolarnym wprowadzeniu na budowę.
Wykonawca powinien je zabezpieczyć przed dostępem użytkowników obiektu. Wykonawca
odpowiada za prowadzenie robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla osób
korzystających z obiektu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bez
naruszania zasad zachowania porządku i czystości oraz nie powodujący uszkodzenia
budynku.
Koszty z tym związane winny być uwzględnione w oferowanych cenach ryczałtowych
3.

Wykonanie ocieplenia dachu

Powierzchnia pod wełną powinna być sucha bez śladów zwilgocenia. Płyty na styk w taki
sposób, aby po ułożeniu powierzchnia była równa. Płyty kotwić do podłoża łącznikami
mechanicznymi – dyblami systemowymi poprzez warstwę papy podkładowej. Warstwę
wierzchnią papy zagrzewać z warstwą podkładową, tak aby przylegała szczelnie do całej
powierzchni, tworzyła równa i gładką płaszczyznę.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu prawidłowości wykonania i stanu
szczelności wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko – blacharskich i połączenia ich z
urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń
eksploatacyjnych.
W projektowanych robotach przewidziano:
Wymianę istniejących obróbek blacharskich (pasy pod i nadrynnowe, attyki na obróbki z
blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm
Wymianę istniejących rur oraz rynien dachowych na rynny i rury z blachy tytan-cynk.
Izolacja emulsją asfaltową żelbetowych nakryw kominów ponad dachem.
Dwukrotne malowanie farbami tynków zewnętrznych głowic kominów ponad dachem od
poziomu kalenicy dachu.

Wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną grub. warstwy 25cm o współczynniku
przewodzenia ciepła λD=0,044W/mK.
Mocowanie rynien i rur spustowych.
Przed zamocowaniem rynien należy wykonać obróbki blacharskie pas podrynnowy i
nadrynnowy.
Uchwyty rynnowe systemowe należy mocować blachowkrętami.
Odległość uchwytów powinna wynosić 50 cm.
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%.
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najniższym położeniu rynny powinien być usytuowany
o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.
Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna przekraczać 20m, licząc
odległości pomiędzy sąsiednimi rurami spustowymi.
Układanie rur spustowych.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur
większej niż 1m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na długości 2m nie
powinno być większe niż 3mm.
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur
spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze w końcach rur i
pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane w
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie
cementowej w gniazdach wykutych w ścianie.
4. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku należy wykonać od wewnątrz budynków przy
pomocy płyt izolacyjnych wykonanych z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego oraz
od strony zewnętrznej wełną mineralną.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych powinny być zakończone
wszystkie roboty związane z remontem pokrycia dachu. Powierzchnia ścian przed
ociepleniem powinna być sucha, twarda, stabilna, równa, pozbawiona zanieczyszczeń.
Wykonawca sprawdzi stabilność podłoża naklejając w kilku miejscach próbki styropianu i
dokona po 72 godzinach próby oderwania. Parametry materiału izolacyjnego muszą być w
pełni zgodne z określonymi w Dokumentacji projektowej. Spoiny między płytami
izolacyjnymi muszą pozostawać wolne od kleju. Przed naniesieniem kleju szpachlowego,
należy wyszlifowac płyty izolacyjne papierem ściernym. Nierówności ścian powyżej 5 mm,
należy wyrównać zaprawą cementowo-wapienną. Jeżeli nie będzie możliwe uzyskanie pełnej
stabilności podłoża należy zastosować mechaniczne mocowanie płyt styropianowych
łącznikami izolacyjnymi.
System ociepleniowy powinien składać się co najmniej z następujących komponentów
- płynu gruntującego,
- kleju szpachlowego do klejenia izolacji,
- izolacji termicznej,
- kleju szpachlowego,
- siatki zbrojeniowej z włókna szklanego
- kleju szpachlowego

- płynu gruntującego,
- tynku cienkowarstwowego
Parametry użytych materiałów:
•

Mineralne płyty izolacyjne z lekkiego betonu komórkowego o gr. 12 cm,
Podstawowe właściwości mineralnych płyt izolacyjnych :
- Gęstość objętościowa około 115 kg/m3
- Wytrzymałość na ściskanie średnio ≥ 350 kPa
- Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 80 kPa
- Klasa ognioodporności A1 (niepalne)
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ=3
- Współczynnik przewodzenia ciepła λ1) 0,045 W/(m·K)

• Specjalne mineralne płyty izolacyjne z lekkiego betonu komórkowego do dociepleń
ościeży okiennych i drzwiowych o szer. 3cm.
Podstawowe właściwości płyt do dociepleń glifów okiennych:
- Gęstość objętościowa około 150 kg/m3
- Współczynnik przewodzenia ciepła w stanie suchym λ10,dry=0,05 W/(mK),
- Klasa ognioodporności A1 (niepalne)
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ=3/5
•

•

Systemowa, lekka zaprawa,
Podstawowe właściwości zaprawy systemowej
- Grupa zapraw GP CS II wg PN-EN 998-1
- Uziarnienie 0-0,5mm
- Reakcja na ogień klasa A1
- Absorpcja wody W2
- Współczynnik przepuszczania pary wodnej µ=5÷20
- Współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,27 W/(mK) (P=50%), λ=0,30 W/(mK)
(P=90%)
- Trwałość (mrozoodporność) spełnia wymogi ETAG 004
- Czas obróbki 1-2godz.
- Zapotrzebowanie wody 6,5l/worek
- Wydajność 1,1dm3/kg
- Zużycie 0,9kg/m2 na 1mm grubości
- Temperatury stosowania +5 °C do +30 °C
Siatka z włókna szklanego o gramaturze 145 g/m2

Materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, powinny
odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2006
r. Nr 156; poz. 1118 z dn. 27.10.2006r. ze zmianami).
Odbiór robót powinien być przeprowadzony przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
robót budowlanych i przedstawiciel Zamawiającego z udziałem Wykonawcy potwierdzony
wpisem da dziennika budowy.
Etapy robót przewidzianych do odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego :
1. Jakość przygotowanej powierzchni elewacji po oczyszczeniu mechanicznym i zmyciu
ścian.
2. Stan powierzchni po gruntowaniu..

3. Powierzchnia ściany po nałożeniu warstwy kleju i siatki.
4. Jakość powierzchni po gruntowaniu.
5. Jakość powierzchni po nałożeniu struktury .
6. Wykonanie obróbek blacharskich i osadzenie podokienników oraz innych towarzyszących
robót.
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór wstępny (ostateczny)
przeprowadzony komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć Kierownik budowy, Inspektor
nadzoru robót budowlanych i przedstawiciel Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego,
należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (miedzy operacyjnych) oraz
dokumentację techniczną i Dziennik budowy. Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co
do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym oględzinom lub badaniom
połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. Jeżeli
przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty ociepleniowe,
należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. W przypadku gdy chociaż
jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość odbieranych
robót ociepleniowych lub tylko niewłaściwie wykonana ich cześć należy uznać za niezgodna
z niniejszymi warunkami. W razie uznania całości lub części robót ociepleniowych za
niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja dokonująca odbioru robót powinna
dokładnie ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty i nakazać ponowne
ich wykonanie, czy tez wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z
wymaganiami warunków technicznych. Prace elewacyjne powinny być wykonywane przez
zespoły robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim doświadczeniem.
System wykonania ocieplenia może być zmieniony na inny niż przyjęty w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, że nie będzie on wykazywał niższych parametrów technicznych i
użytkowych po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
W/w roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane,
warunkami technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemów wykonawstwa) oraz
wiedzą i sztuką budowlaną.
Roboty budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania należy wykonać pod
bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i
zaświadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie
będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody
Inwestora i autora projektu.

S 11.00.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są instalacje elektryczne w budynku
świetlicy wiejskiej w Żuchowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST)
związana jest z wykonaniem nw. robót:
· instalacja elektryczna
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z
obowiązującymi Polskimi Normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i
materiałów pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń niż wymienione w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w trybie określonym w umowie.
2. Materiały
2.1. Materiały do wykonania wszystkich instalacji
Wg specyfikacji projektowej. Dopuszcza się zastosowanie co najmniej równoważnych
urządzeń za zgodą i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.
Osprzęt instalacyjny.
Przy doborze zastosowanego osprzętu należy uwzględnić z użytkownikiem kolor
wyłączników, gniazdek teleinformatycznych i pozostałego osprzętu mającego wpływ na
estetykę wystroju pomieszczeń.
Przewody
Zastosować przewody w izolacji.
Przewody PE jak również połączeń wyrównawczych winny posiadać izolację koloru zielonożółtego. Warstwa tynku nad przewodami musi być grubości min 5mm.
Oprawy oświetleniowe
Dopuszcza się zastosowanie opraw innych dostawców pod warunkiem zachowania
równoważnych parametrów technicznych, jak również zaakceptowanych przez użytkownika
estetycznych.
2.2. Składowanie materiałów
Materiały dostarczone na plac budowy należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych i suchych.

2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
2.3.1. Odbiór materiałów na budowie.
Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawcę powinny być dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty
gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urządzenia
należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy i
wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzić oględziny stanu. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na
jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez
dozór techniczny.
2.3.2. Składowanie materiałów na budowie.
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości
technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
2.3.3. Inne wymagania.
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i atesty
wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. Wszystkie urządzenia wykonane są
fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na budowę odbywa się w stanie
zmontowanym, po dokonaniu prób pomontażowych i ich wstępnym uruchomieniu.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą
realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obsługi
sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż
pracy. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST Wymagania ogólne.
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów.
Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi
przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogóle zasady wykonania robót
Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.

5.2. Szczególne zasady wykonania robót
5.2.1. Układanie przewodów i kabli
5.2.1.1. Instalacje elektryczne w przestrzeni sufitów podwieszanych
· Instalacje te w wykonaniu zwykłym lub szczelnym należy stosować w pomieszczeniach
suchych, wilgotnych, z wyziewami żrącymi oraz w piwnicach, barakach, kanałach i tunelach
kablowych.
· Trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.1.1.2.
· Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do
ułożenia na nich instalacji elektrycznych (bez względu na rodzaj instalacji elementy te
powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji).
· Na zainstalowanych podłożach, konstrukcjach i uchwytach należy układać przewody
wielożyłowe (kabelkowe) i kable; w zależności od wymagań określonych w projekcie,
rodzaju przewodów i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą być one
układane luzem lub mocowane. Zaleca się, aby odległości między miejscami zamocowania
lub zawieszenia nie przekraczały: o 0,4m dla przewodów wielożyłowych (kabelkowych) i
kabli nieopancerzonych o powłoce ołowianej przy zawieszeniu poziomym lub pochyłym pod
kątem do 30st. o 0,8m przy instalowaniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30st. kabli
innych niż w podpunkcie pierwszym, z wyjątkiem kabli opancerzonych drutami oraz przy
pochyłym zawieszeniu o 1,5m przy instalowaniu poziomym lub pochyłym pod kątem 30st.
kabli opancerzonych drutami oraz przy zawieszeniu pochyłym pod katem większym niŜ 30st.
kabli innych niż w podpunkcie pierwszym
· Przy wykonywaniu instalacji przewodami w wiązkach należy dodatkowo uwzględnić
wymagania odpowiednich
instrukcji montażu
5.2.1.1.2. Trasowanie
· Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z innymi
instalacjami i urządzeniami.
· Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych.
· Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć
skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami.
· Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów.
· Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i
odległości między punktami podparcia.
5.2.2. Przejścia przez ściany i stropy.
· Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być
chronione przed uszkodzeniami.
· Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z
tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22).
· Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed
uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony moŜna stosować rury stalowe lub rury
z tworzyw sztucznych.
Mocowanie puszek
· Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za
pomocą kołków rozporowych).

· Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.
Układanie i mocowanie przewodów
· Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich.
· Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubości co
najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od podłoża.
· Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne.
· Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie.
· Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.
· Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce;
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.
· Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5mm.
· Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej
podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur.
5.2.2. Montaż tablic rozdzielczych
Montaż tablic jest wykonywany w sposób przemysłowy u wytwórcy z prefabrykowanych
elementów oraz poszczególnych aparatów. W miejscu zainstalowania odbywa się montaż
końcowy. Wszystkie aparaty: wyłączniki instalacyjne i różnicowoprądowe, bezpieczniki itp.
montuje się na tablicy izolacyjnej. Zaciski przyłączeniowe obwodów są wyprowadzone na
listwę mocowaną w taki sposób, że zapewnione jest łatwe dokonywanie różnych połączeń i
przełączeń, bez zdejmowania rozdzielnic. Połączenia między przyrządami wykonuje się
przewodami o żyłach miedzianych o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. Rozdzielnicę
przymocowuje się do ścian za pomocą kotew. Odległość pomiędzy nieizolowanymi
przewodami a ścianą nie powinna być mniejsza niż 15mm. Rozdzielnica wyposażona jest w
drzwi , które ograniczają dostęp do przyrządów i części pod napięciem. Po ustawieniu tablic
należy:
· zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
· dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych
mechanicznych,
· założyć osłony zdjęte w czasie montażu.,
· zdjąć osłony mostków i urządzeń w celu umożliwienia wykonania połączeń elektrycznych
mechanicznych poszczególnych segmentów,
· wykonać połączenia torów głównych oraz połączyć przewody obwodów pomocniczych,
· uzupełnić ubytki powłok malarskich powstałe w czasie transportu i montażu,
· założyć zdjęte osłony.
Zakończenia na przewodach z drutu wykonać jako oczkowe lub z końcówką kablową w
zależności od wymogów podłączeniowych do danego urządzenia. Każdy przewód należy
zaopatrzyć w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu należy umieścić zgodnie z dokumentacją
symbole określające skąd i dokąd dany przewód prowadzi. Zaleca się stosować specjalne
oznaczniki z trwałym nadrukiem i pojedynczymi symbolami. Tablice dostarczane na miejsca
montaŜu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne.
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. W tablicach,
przy aparaturze należy umieścić schemat ideowy tablicy z opisem poszczególnych obwodów i
zabezpieczeń. Napisy główne określające nazwę (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy
umieszcza się w górnej centralnej części urządzenia.

5.2.3. Montaż osprzętu
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki, łączniki
oświetlenia. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. We wszystkich pomieszczeniach stosować
osprzęt tej samej serii Łączniki oświetlenia instalować na wys. +1,4m od posadzki.
5.2.4. Montaż opraw oświetleniowych
Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na następujące
parametry:
· natężenie oświetlenia,
· równomierność oświetlenia,
· stopień zabezpieczenia przed olśnieniem.
W sieci oświetlenia podstawowego wewnętrznego zastosowano napięcie 230V względem
ziemi. Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z
lampami fluorenscencyjnymi. Obwody oświetlenia podstawowego, wnętrzowego
zabezpieczyć nadprądowym B 6A lub 10A. Uchwyty do opraw instalowanych w stropach
należy mocować przez:
· wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,
· wkręcenie w kołek rozporowy,
· wbetonowanie,
· zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z przewodami wypustów.
Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą złączy
przelotowych.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości
6.2.1. Pomiary i próby instalacji.
Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana
oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy
została wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepisów. Oględziny instalacji
powinny obejmować w szczególności sprawdzenie:
· sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
· doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych
(środowiskowych),
· oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
· umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
· oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych elementów,
· poprawność połączeń wyrównawczych,
· dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje,
· stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie
bezpieczeństwa.
Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować:

· sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń
wyrównawczych głównych i dodatkowych,
· pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
· sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,
· sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
· próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, sterownic,
napędów, blokad, itp.)
· sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia ( zanikiem
lub nadmiernym obniżeniem).
Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby poprzedzające,
jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny
niezgodności.
6.2.2. Oględziny instalacji.
Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia elektryczne
spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem
wymagań dotyczących bezpieczeństwa ich użytkowania. Oględziny mają umożliwić ocenę
stanu technicznego urządzeń, ich zdolność do pracy i ocenę warunków eksploatacji. Terminy
i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w instrukcji eksploatacji z uwzględnieniem
zaleceń wytwórcy urządzeń, odpowiednich, specjalnych przepisów dotyczących ich
eksploatacji (np. przepisów Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń dźwigowych) i
warunków pracy. Oględziny należy prowadzić w czasie ruchu i postoju urządzeń ( bez lub
pod napięciem). Należy sprawdzić zgodność urządzeń z dokumentacją techniczną.
Dokumentacja taka powinna być prowadzona dla każdego urządzenia elektroenergetycznego,
zalicza się od niej:
· projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji,
· dokumentacje fabryczną dostarczoną przez dostawcę urządzeń ( świadectwa, karty
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne,
montażowe i zestawieniowe),
· dokumentacje eksploatacyjną ( dokumenty przyjęcia do eksploatacji urządzeń, w tym
protokoły z przeprowadzonych prób odbiorczych oraz protokoły z rozruchu i ruchu próbnego
urządzeń,
· instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,
· książki i raporty pracy urządzeń,
· dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów,
· protokoły zawierające wyniki prób i pomiarów okresowych,
· dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw.
W ramach oględzin są wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim.
Należy je wykonać również podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach
elektrycznych przed przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie ich trwania. W czasie
przeprowadzanych oględzin należy ustalić przyjęty sposób ochrony przed dotykiem
pośrednim i ocenić prawidłowość jego doboru w zależności od warunków środowiskowych i
rodzaju urządzeń. W obowiązujących normach preferowanym sposobem ochrony przed
dotykiem pośrednim jest samoczynne wyłączenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych z
punktu zagrożenia porażeniowego wymaga się, aby urządzeniem wyłączającym był
wyłącznik różnicowoprądowy, wysokoczuły. Kolejnym przedmiotem oględzin powinno być
sprawdzenie, czy oznaczenia przewodów i zacisków są prawidłowe. Powinny być one
oznaczone zgodnie z normą, która stanowi, że kombinacja barw zielonej i żółtej powinna być
używana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to

przewodów gołych i izolowanych. Przewód ochronno – neutralny PEN lub ochronny PE
powinny być oznaczone barwą zielono- żółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską tak, aby
jednocześnie widoczne były wszystkie wymienione barwy. Przewód neutralny N powinien
być oznaczony barwą jasnoniebieską. Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia schematów,
tablic ostrzegawczych, oznaczeń i itp. ma na celu umożliwienie sprawdzenia zgodności
wykonania instalacji z przedstawioną dokumentacją wykonawczą, a w toku eksploatacji
instalacji ułatwić prawidłowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawność
połączeń przewodów to właściwy sposób przyłączenia przewodów do osprzętu
instalacyjnego, prawidłowe wykonanie końcówek, zachowanie naddatku długości żyły
przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do żył przewodów fazowych.
Urządzenia elektryczne powinny być usytuowane w sposób umożliwiający ich wygodną
obsługę i konserwacje. Należy sprawdzić stan urządzeń. Nie mogą one być w sposób
widoczny uszkodzone. W szczególności należy sprawdzić stan elementów składających się na
ochronę przed dotykiem bezpośrednim: izolacji części czynnych, obudów, osłon, stan
zabezpieczenia obiektu elektroenergetycznego przed dostępem osób nie upoważnionych.
6.2.3. Badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych.
Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami przy
użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4-24V bez obciążenia i prądem o
natężeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykonać przy użyciu mostka lub omomierza z
wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego, lub metodą techniczną, przy użyciu
amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polega na przyłączeniu przewodów obwodu
pomiarowego z jednej strony np. do części przewodzących dostępnych odbiornika, do kołka
ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w
którym na pewno zachowana jest ciągłość jego połączenia z uziomem. Wynik sprawdzenia
jest pozytywny, jeżeli zmierzona rezystancja połączeń będzie odpowiednia do: rezystancji
obwodu pomiarowego (przewodów pomiarowych i przyrządów) oraz długości mierzonego
przewodu ochronnego i liczby miejsc styków. Rezystancja przejścia połączenia stykowego
nie powinna być większa niż rezystancja przewodu ochronnego długości 1m przyłączonego
do tego styku.
6.2.4. Pomiary rezystancji izolacji.
Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urządzeń
odbiorczych służą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia
mogą doprowadzić do pożarów oraz porażeń prądem elektrycznym. Zagrożenie porażeniem
związane z uszkodzeniem izolacji przewodów ruchomych jest bardzo duże, istnieje
możliwość do uchwycenia ręką w czasie ich użytkowania. Rezystancje izolacji urządzeń
elektrycznych bada się za pomocą mierników izolacji. Wyróżnia się mierniki induktorowe
(typu IMI) i elektroniczne (typu EMI). Mierniki induktorowe są niezawodne, pewne w
eksploatacji, jednak ze względu na uciążliwości (konieczność długiego kręcenia korbką)
coraz częściej są zastępowane nowoczesnymi, łatwymi w obsłudze miernikami
elektronicznymi, w których źródłem napięcia stałego nie jest prądnica, lecz bateria lub
akumulator. Niskie napięcie baterii lub akumulatora jest przetwarzane na napięcie wysokie,
potrzebne do wykonania pomiarów. Przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji mają różne
napięcia pomiarowe, dostosowane do napięć znamionowych badanych obwodów. Zależność
rezystancji izolacji od napięcia wymaga, aby pomiar był wykonany przy napięciu zbliżonym
do znamionowego niezbyt
niskim, jak również niezbyt wysokim, ponieważ może wówczas dojść do niepożądanego
uszkodzenia (przebicia) izolacji. Wskazania wartości mierzonej rezystancji należy odczytać
po pewnym czasie, gdy zaniknie już prąd ładowania. Wymaga się ich odczytania po 60s od

chwili rozpoczęcia pomiaru. Ze względu na zmienną wartość rezystancji izolacji nie wymaga
się dużej dokładności pomiaru - uchyb nie przekraczający 20-30% zmierzonej wartości jest
dopuszczalny. Zgodnie z normą [1] zmierzona wartość rezystancji izolacji przewodów
instalacji elektrycznych powinna odpowiadać następującym wartościom:
· przy napięciu pomiarowym 250V – 0,25M_,
· przy napięciu pomiarowym 500V – 0,50M_,
· przy napięciu pomiarowym 1000V – 1 M_,
Napięcie pomiarowe 250V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów SELV i
PELV o napięciu nie przekraczającym wartości napięcia UL ( do 50V prądu przemiennego
lub 120 V prądu stałego)- czyli obwodów zasilanych ze źródła napięcia bardzo niskiego.
Napięcie pomiarowe 500V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów o
napięciu wyższym niż UL , lecz nie wyższym niż 500V, a napięcie 1000V- do pomiarów w
obwodach o napięciu wyższym niż 500V. Napięcie pomiarowe 2500V jest stosowane przy
badaniach rezystancji izolacji kabli energetycznych o napięciu 1000V oraz przewodów, kabli
i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1000V.
6.2.4.1. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych.
Pomiary te należy wykonać dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi
zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi stosowanymi w obwodach. Napięcie pomiarowe
stałe należy przykładać pomiędzy żyły fazowe (parami) badanego obwodu, pomiędzy każdą z
żył fazowych a żyłę ochronno-neutralną ( w sieci TN-C) lub pomiędzy żyłę fazową a żyłę
neutralną i ochronną oraz między żyłę neutralną i żyłę ochronną ( w sieci TN-S). W
obwodach 3-fazowych sieci TN-S wykonuje się 10-pomiarów. Zmierzona wartość
rezystancji, stosownie do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać wartościom podanym
w normach i podanym wyżej.
6.2.4.2. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbiorczych.
Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych w obwodach siłowych należy
wykonać po odłączeniu odbiorników od instalacji. Rezystancje izolacji należy mierzyć po
wyłączeniu zabezpieczeń obwodu, przykładając napięcie pomiarowe tak samo, jak opisano to
w punkcie dotyczącym pomiarów w obwodach rozdzielczych. Zmierzona wartość rezystancji,
stosownie do napięcia pomiarowego, powinny odpowiadać wartościom podanym w normach i
podanym wyżej.
6.2.4.3. Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji.
Należy je umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci protokołach pomiarowych.
Wyniki pomiarów należy uznać za pozytywne, jeżeli w żadnym z badanych obwodów
zmierzone rezystancje izolacji nie są mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.
6.2.5. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z wyłącznikiem
różnicowoprądowym.
W instalacjach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowoprądowym skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej zależy od poprawności działania wyłącznika oraz od prawidłowej
budowy instalacji, w której zastosowano wyłącznika. Badanie takie obejmuje:
· badanie wyłącznika różnicowoprądowego,
· badanie ciągłości połączeń przewodów ochronnych.
Instalacje z wyłącznikami różnicowoprądowymi można badać różnego rodzaju przyrządami
pomiarowymi, specjalistycznymi , testerami lub metodą techniczna przy użyciu
miliamperomierz i woltomierza. Dokładność badań nie jest przez polską normę określona.
W czasie wykonywania badań instalacji z wyłącznikiem różnicowoprądowym nie jest
wymagane przez normy badanie czasu wyłączenia wyłącznika. Pierwszą czynnością podczas
badania wyłącznika różnicowoprądowego jest sprawdzenie jego działania za pomocą

przycisku test. Po jego naciśnięciu następuje zameldowanie warunków takich, jakie występują
przy uszkodzeniu instalacji. Po naciśnięciu tego przycisku, sprawny, prawidłowo
zainstalowany i zasilany wyłącznik musi natychmiast zadziałać. Sprawdzenie to wykonuje się
okresów. Termin wykonywania badania musi być podany w instrukcji jego obsługi. Jeżeli
przy tym badaniu wyłącznik zadziała nieprawidłowo należy odstąpić od dalszych badań i
orzec jego niesprawność. Wyłącznik ten należy natychmiast wymienić na nowy. Konieczne
jest dokładniejsze badanie wyłącznika ze względu na prąd kontrolny, który może być nawet
2,5 razy większy niż znamionowy różnicowy prąd zadziałania. Badanie to przeprowadza się
za pomocą sprzętu specjalistycznego. Należy wyeliminować lub ograniczyć wpływ na wynik
prądów roboczych, upływowych występujących w instalacjach. W tym celu należy odłączyć
odbiornik od instalacji zasilającej przez wyłącznik. Przy długich obwodach (powyżej 100m)
należy dodatkowo odłączyć od wyłącznika przewody instalacji. W tak przygotowanym
wyłączniku, za pomocą testera, badamy działanie wyłącznika przy nagłym pojawieniu się
prądu uszkodzeniowego. Dokładniejszym badaniem poprawności działania wyłącznika,
zalecanym przez normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu
zadziałania przy płynnym narastaniu prądu uszkodzeniowego. Badanie to wykonuje się za
pomocą sprzętu specjalistycznego. Ten sposób wykonania sprawdzenia jest dokładniejszy,
gdyż pozwala na ustalenie rzeczywistej wartości prądu zadziałania wyłącznika, a wynik
pomiaru nie zależy od wartości napięcia zasilającego w chwili wykonania badań. Wyniki
badań wyłącznika należy zamieścić w odpowiednim protokole.
6.2.6. Protokół z badań.
Opracowując protokół z badań okresowych, należy zawrzeć w nim wszelkie informacje
dotyczące wykonanych oględzin i badań, zestawienie wyników pomiarów oraz informacje o
modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Należy również opisać
nieprawidłowości ( odchylenia od norm i przepisów ) występujące w badanej instalacji.
7. Obmiar robót.
Obmiar robót wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunków technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych. Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych
pozycją obmiarową wg:
· zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.
1195 z późniejszymi zmianami ),
· Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót
budowlanych.
Jednostkami obmiaru są:
Kable i przewody 1 mb
Oprawy oświetleniowe 1 szt.
Osprzęt elektroinstalacyjny 1 szt.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.
8.2. Szczególne zasady odbioru robót
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

· projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
· dziennik budowy;
· potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowę i przepisami;
· obmiary powykonawcze;
· protokoły wykonanych badań odbiorczych
· dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których
wykonano instalację
· dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym
W ramach odbioru końcowego należy:
· sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
· sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia
odstępstw
· sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
· sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
· sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych
· dostarczyć protokół badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne.
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera:
· wykonanie robót przygotowawczych
· zakup i dostawę materiałów
· wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść
przez przegrody
· wciąganie i układanie przewodów
· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy.
10. Przepisy związane
Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja
2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000 r. nr 106,
poz. 1126 (urzędowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
nr 5, poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190; nr 115,poz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr
154, poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.
Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904

Rozporządzenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,
poz.953)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.. (z
późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r w sprawie
wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których
powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie
kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, póz. 377)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia
31 lipca 1998 r. 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, póz. 728)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, póz. 679)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U.
Nr 140, póz. 906)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia
l marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 22, póz. 206)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia
31 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania
niektórych Polskich Norm. (Dz. U. Nr 51, póz. 617)
ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z
dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich
Norm dla budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, póz. 456)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z
dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku
stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U. Nr lOl, póz. 1104)
Polskie Normy
PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo uŜytkowania narzędzi ręcznych o napędzie
elektrycznym — Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych.
Zastępuje PN-85/E-08401.01 ; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;
PN–EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i
transport. Zastępuje PN-70/E-79100 ;
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02;
PN-EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E- 05009/01;
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych
charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41;
PN–IEC 60364 – 4 - 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. Zastępuje
normę PN-91/E-05009/42;
PN–IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi
lub łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-05009/443;
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E05009/45;
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Zastępuje PN—92/E05009/46;
PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje
PN-92/E-05009/47;
PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. Zastępuje PN-91/E-05009/473;
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od
wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482;
PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności
prądowe długotrwałe przewodów.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E05009/53;
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania
izolacyjnego i łączenia. Zastępuje PN – 92/E – 05009/537
PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54;
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje PN-92/E-05009/56;
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze. Zastępuje PN-93/E-05009/61
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje PN91/E-05009/704;
PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzącymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń
przetwarzania danych.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia. Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub
cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i badania.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastępuje PN-91/E-05009/02;
PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01;
PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych
charakterystyk. Zastępuje normę PN-91/E-05009/03; PN- 92/M-51004
Opracowano na podstawie:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część D: Roboty
instalacyjne; zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej – Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2004

S 12.00.00. INSTALACJA WOD-KAN
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz wewnętrznej
kanalizacji sanitarnej w budynku świetlicy wiejskiej w Żuchowie.
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 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji:
1. Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji
2. Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
2. MATERIAŁY
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i
wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać musza
odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat
zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna

2.1. Wewnętrzna instalacja wodociągowa
2.1.1. Przewody
Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana będzie z rur
polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie. Dostarczone na budowę rury powinny być
czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych
uszkodzeniami.
2.1.2. Armatura
- baterie natryskowe
- baterie umywalkowe
- zawory ze złączka do węża
- zawory kulowe
- kurki kątowe z filtrem siatkowym
2.1.3. Izolacja termiczna
Instalacje wodociągowa należy zaizolować otulinami z pianki PU Thermaflex FRZ o
grubości minimum:
- dla przewodów wody ciepłej 20mm,
- dla przewodów wody cyrkulacyjnej 20mm,
- dla przewodów wody zimnej 13mm.
2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna
2.2.1. Przewody
Wewnętrzna instalacje kanalizacyjna wykonać z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych
uszczelnionych pierścieniem gumowym (d160, d110, d50). Przewody poziome w piwnicy
zamocować pod posadzka. Przewody pionowe układać w bruzdach. Piony kanalizacyjne
wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć typowymi rurami wywiewnymi. Na
przewodach kanalizacyjnych stosować rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w
projekcie.
2.2.2. Wyposażenie sanitarne
- miski ustępowe typu kompakt
- brodziki
- umywalki
- pisuary
- wpusty podłogowe
3. SPRZET
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.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można wykonywać przy
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacja inwestycji.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie
zachowywać następujące dodatkowe wymagania:
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi
- przewóz powinno sie wykonywać przy temperaturze powietrza -5oC do + 30°C, przy czym
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiększoną kruchość tworzywa. Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozić w
odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC. Kształtki, złączki i
inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany. Materiały przeznaczone
do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Transport armatury powinien odbywać sie krytymi środkami. Zaleca sie jej przewożenie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej
ułożone jedno – lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej. Powierzchnia składowania powinna
być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur
kielichowych kolejne warstwy powinny być układane na przemian końcówkami kielichami.
W przypadku składowania poziomego pierwsza warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych. Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz smar powinny być
przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest
przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod
wpływem zbyt niskiej temperatury. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać
dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji
ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać sie w
granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy
wyposażenia oraz armaturę należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach
zamkniętych, w pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Instalacja wodociągowa
5.1.1. Wymagania ogólne
Całość robót związanych z budowa instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z
„Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr
75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur wydana
przez producenta rur użytych do montażu instalacji wodociągowej.
5.1.2. Montaż przewodów
Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Rury PP układać pod posadzka zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów przez
ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa od grubości
ściany lub stropu. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym

możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość
odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.
5.1.3. Montaż armatury i osprzętu
Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji
Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja
musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu
próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót
protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle
przylegać do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą
być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.
5.2. Instalacja kanalizacyjna
5.2.1. Montaż rur
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia
ewentualnych uszkodzeń. Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą
uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na
przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Rury
PVC układane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja – stosując odpowiednia
podsypkę o gr. min 10 cm oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. Rury
PVC łączy sie przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej.
Należy zwrócić szczególna uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha
sprawdzając:
- Czystość wgłębienia kielicha
- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia
Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założona uszczelka, bosy
koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów
lub smarów jest niedopuszczalne. Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami
pionów wykonać rewizje (czyszczaki).
5.2.2. Badanie szczelności
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltracje i infiltracje wykonać zgodnie z PN- 92/B10735. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów. Podejścia i
przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie
swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy)
odprowadzające ścieki sprawdza sie na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu woda
instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo
kontroli jakości producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót
i stosowanych materiałów użytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan

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
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania
ponownie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych
b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki
c) kpl - dla prób działania, uruchomień
8. ODBIÓR ROBÓT
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu
prac.
8.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających.
Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót:
- wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu
- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy
z pionem i projektowanym spadkiem
- wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej
instalacji
8.2. Odbiór techniczny – częściowy
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych,
uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru częściowego należy
sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w
projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi.
8.3. Odbiór techniczny – końcowy
Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W
ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy:
- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
- zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych
- uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów
Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny
odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami,

roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiązany jest
do ich poprawy na własny koszt.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem , a
wyłonionym w trakcie przetargu Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych
2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociągowych.
6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu Zmiana do normy
9. PN-B-01770:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieci zewnętrzne. Oznaczenia
graficzne.
10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych
12. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje
14. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające
15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające – Cześć 1: Wymagania ogólne.
16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające – Czesc2 : Armatura zaporowa.
17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i badania
sprawdzające – Czesc5: Hydranty.
18. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością
19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe
wykonane ze stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociągowej.
Badania i wymagania.
20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVCU) do
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)
Wymagania dotyczące rur i systemu
22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe – Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i
odwadniających – Część 2: Elastomery termoplastyczne.
24. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje
25. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie
26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociągowych (zawory antyskażeniowe)
27. PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz.
690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz
Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z późniejszymi zmianami
29. 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) z późniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z późniejszymi zmianami
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z późniejszymi
zmianami
31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z
późniejszymi zmianami.
32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami Obwieszczenie
Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r.
(Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z późniejszymi zmianami
33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.
34. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt

S 13.00.00. INSTALACJA CO
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania
dotyczące realizacji robót instalacji ogrzewczych przewidzianych do wykonania w ramach
robót budowlanych przy modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Żuchowie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót montażowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmują one prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje się wykonanie następujących
robót:
- montaż instalacji centralnego ogrzewania
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w
projekcie remontu instalacji sanitarnych na rysunkach nr 1 do 5.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem
instalacji ogrzewczych:
- przygotowanie i układanie instalacji centralnego ogrzewania
- oraz wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać
będzie następujące informacje:
1. Harmonogram i kolejność wykonywania poszczególnych robót
2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części
opracowania
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p. 4.
Rury miedziane
Grzejniki konwektorowe
Zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi wzmocnionymi
Zawory odcinające
Zawory automatyczne zawory odpowietrzające na piony
Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:
1. głowica termostatyczna
2. grzejniki konwektorowe

3. Odpowietrznik
4. Rury miedziane
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 5
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaj sprzętu do montażu rurociągów, grzejników i zaworów zgodnie z wymaganiami
producentów wymienionych materiałów, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 6
4.2 Transport materiałów
Rodzaje sprzętu używanego do transportu materiałów pozostawia się do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu drogowego i
wymaganiami producentów poszczególnych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
5.2. Zakres i kolejność wykonania Robót
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności :
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania
- układanie instalacji centralnego ogrzewania
- montaż grzejników
- montaż zaworów grzejnikowych
- montaż automatycznych zaworów odpowietrzających
- wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych
- wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych
- montaż głowic termostatycznych
5.3. Wykonanie robót
- przygotowanie i układanie instalacji centralnego ogrzewania
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania
ogólne"..

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i
zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
– badanie dostaw materiałów
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
– ocenę estetyki wykonanych robót
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".
7.0 Odbiór techniczny-końcowy instalacji c.o.
7.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz
badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne),
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań
rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z
oszczędnością energii.
7.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowę i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których
wykonano instalację,
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k) instrukcję obsługi instalacji.
7.3 W ramach odbioru końcowego należy:
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana
powykonawczym,

zgodnie

z

projektem

technicznym

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
7.4 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
7.5 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny
odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją,
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych – zeszyt 6
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC
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. 18OC. Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 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)
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 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)
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie

albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w
Polsce lub 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)
[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie wymagań w
zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem
9.11.2003r)
[9a] 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)
(wchodzi w życie od dnia 10.11.2003 r)
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września
1000 r. 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)
[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98
poz.906)
PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór ciep1ny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez
przenikanie. Metoda obliczania
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o
kubaturze do 600 m3
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

S 14.00.00 INSTALACJA WENTYLACJI
Wstęp
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wentylacją mechaniczną świetlicy wiejskiej w Żuchowie.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót
wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych (roboty montażowe),
- odbiór robot i kontrola jakości.
Określenia podstawowe - definicje
Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411.
Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze
w ruch.
Instalacja wentylacji
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.
Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i
wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu
powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub
kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza.
Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury.
Chłodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury.

Nawilżanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci.
Wentylatory
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch.
Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.
Odzyskiwanie ciepła
Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepło przez instalację wentylacyjną.
Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna
Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz.
Filtr powietrza
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.
Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza.
Chłodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.
Urządzenie do odzyskiwania ciepła
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza
zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.
Osuszacz powietrz
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu.
Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza
z urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic.
Przewód wentylacyjny
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni,
przez którą przepływa powietrze.
Przepustnica
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na
zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.
Tłumik hałasu
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów.

Nawiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.
Okap
Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem
wydzielania zanieczyszczeń powietrza.
Klapa pożarowa
Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do
drugiej.
Centrala wentylacyjna
Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod
względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.
Materiały
Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji
1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.
2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co
najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi
i uszkodzeń powłok ochronnych.
4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.
6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być
wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami
konserwacyjnymi.
7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinny być
zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przewody wentylacyjne
Materiały
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących
materiałów:
1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana.
2) Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i
kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-76001.
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-03434.
5) Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.
Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności
oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w
pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz
sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy.
Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą
uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny
być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie
ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.
Wykonanie robót
Przewody wentylacyjno - klimatyzayjne
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B03434.
Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-76002.
1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w
odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W
przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100
mm.
2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów
wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej
grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem
elastycznym o podobnych właściwościach.
3) Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność
ogniową tych przegród.
4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne
połączenia wzdłużne i poprzeczne.
5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na
korozję w miejscu zamontowania.
7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak
aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność,
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
9) Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji
budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:
- przewodów wentylacyjno - klimatyzayjnych
- materiału izolacyjnego;
- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie
zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych
- elementów składowych podpór lub podwieszeń.
10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obciążenia.
11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.
13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić
niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15
m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.
Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji
1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu
składowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w
przewodach instalacji wentylacji.
2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.
3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju
prostokątnym powinny mieć opływowe kształty.
4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego
7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i
klimatyzacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory
powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – klimatyzacyjnego.
8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urządzeń:
- przepustnice
- klapy pożarowe
- nagrzewnice
- tłumiki hałasu
- filtry
- wentylatory
- urządzenia do odzysku ciepła
Wentylatory
1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich
drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje
przez stosowanie łączników elastycznych.
2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z
wymiarami i kształtem otworów wentylatora.
3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm.
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał
kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie
były przenoszone na instalacje wentylacji.
5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów.
Centrale wentylacyjne
Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L
wynoszącej 100 ≤ L ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi
a siecią przewodów.
Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice
umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali.
Wymienniki ciepła
Nagrzewnice
1) Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.
2) Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych
przewód zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry.
3) Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien
odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy
zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności
spuszczania czynnika grzewczego z instalacji.
4) Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrożeniowego.

5) Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia
prądowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
powierzchni grzejnej. Układ sterujący powinien zabezpieczyć przed włączeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.
Urządzenia do odzysku ciepła
1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory
rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń.
2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej
powinny mięć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.
Filtry powietrza
1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji.
2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem.
Nawiewniki, wywiewniki, okapy
1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów,
ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w
sposób trwały.
2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg
strumienia powietrza.
3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i
szczelny.
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za
pomocą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować
dłuższych niż 4 m.
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów
przegrody.
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac
budowlanych.
8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w
pozycji całkowicie otwartej.
9) Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP.
Czerpnie i wyrzutnie
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji
przed wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków
ochronnych itp.
2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.
3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający
wodoszczelność przejścia przez dach.

Przepustnice
1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być
wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w
wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych
luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.
2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek
w pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie
położenia otwartego i zamkniętego.
3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
Tłumiki hałasu
1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przepływu.
2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek
przejściowych.
Kontrola jakości robót.
Kontrola działania
Prace wstępne
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać
następujące prace wstępne:
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72
godziny);
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych;
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych
warunków eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to
konieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników;
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji
wstępnej;
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.
Procedura prac
1. Wymagania ogólne
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy
obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji

wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i
regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.
2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Kierunek obrotów wentylatorów;
Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
Działanie wyłącznika;
Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;
Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
Elementy zabezpieczające silników napędzających.
3. Kontrola działania wymienników ciepła

a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników.
4. Kontrola działania filtrów powietrza
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.
5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.
6. Kontrola działania klap pożarowych
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.
7. Kontrola działania sieci przewodów
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostępność do sieci przewodów.
8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu
powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również
cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.
9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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

Pomiary kontrolne
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry
projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych
Instalacja:
- Pobór prądu silnika;
- Strumień objętości powietrza;
- Temperatura powietrza;
- Opór przepływu na filtrze.
Pomieszczenie:
-

Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny).
Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania

1. Zakres ilościowy
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a
jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).
2. Procedura pomiarów
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i
doświadczenie.
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych,
uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartości:
-

Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %;
Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %;
Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C;
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C;
Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A).

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

kpl. (komplety)
szt. (sztuka)
kg (kilogram)
m3 (metr sześcienny)

Odbiór robót
Sprawdzenie kompletności wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie
zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami
technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to
konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na
działanie, czyszczenie i konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji
wentylacji i klimatyzacji;
Badania ogólne
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

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

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

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

a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem;
b) Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie;
c) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń;

d)
e)
f)
g)
h)

Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik;
Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy;
Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe.
Badanie filtrów powietrza

a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi
projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia;
e) Sprawdzenie czystości filtra.
Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.
Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.
Badanie klap pożarowych
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.
Badanie sieci przewodów
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrolę dotykową;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewników i wywiewników
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.
Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu
regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:
- umiejscowienia, dostępu;
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń;
- wentylacji i klimatyzacji;
- oznaczenia;
- typów kabli;
- uziemiania;
- schematów połączeń w obudowach.
Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
Liczba użytkowników;
Czas działania;
Obciążenie cieplne pomieszczeń
Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;
Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);
Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;
Klasa filtrów;
Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);
Wymagana jakość wody zasilającej;
Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.
Wykaz dokumentów inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów
(schemat oprzewodowania odbiorników);
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania
odbiorników;
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i
elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).
Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w
zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki,
urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.
Podstawa płatności
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
-

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

-

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Przepisy związane
-

-

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690);
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokątnym – Wymiary;
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z
blachy o przekroju kołowym – Wymiary;
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia;
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i
badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i
badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek
wentylacyjnych blaszanych;
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających;
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Właściwości mechaniczne;
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów;
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;
PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania
wytrzymałościowe.

