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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-00
WYMAGANIA OGÓLNE

ROBOTY BUDOWLANE.........................................................CPV 45000000-7

1 WSTĘP
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych prowadzonych podczas zadania
polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu znajdującego się w istniejącym
budynku biurowym, należącym do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, zlokalizowanym przy ul. Papieża Jana Pawła II 11a w Kamiennej
Górze. Celem inwestycji jest urządzenie w nim biur Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Poniżej przedstawia się wykaz robót objętych opracowaniem:
- demontaż istniejącej stolarki, instalacji i elementów stałego wyposażenia,
- skucie istniejącej posadzki,
- wykonanie nowego podkładu betonowego,
- wykonanie projektowanych ścian i zamurowań oraz wstawienie nowych nadproży w
ścianach istniejących,
- wstawienie drzwi wewnętrznych oraz ich obróbka,
- położenie instalacji wewnętrznych,
- tynkowanie,
- instalowanie sufitu podwieszanego,
- wykończenie podłóg,
- malowanie ścian,
- wstawienie wyposażenia,
- odbiory techniczne.
a) Zagospodarowanie terenu.
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w zagospodarowaniu.
b) Opis budynku
Działka, na której znajduje się budynek posiada istniejący zjazd na działkę z drogą
dojazdową nr 193/7, która łączy się z drogą publiczną ul. Papieża Jana Pawła II
(działka nr 163). Na przedmiotowej działce znajduje się jeden budynek. Pozostałą
część terenu zajmują drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca postojowe o nawierzchni
betonowej i asfaltowej oraz tereny zielone. Granicę działki od strony północnej
wyznacza ogrodzenie z siatki metalowej montowanej na słupkach stalowych z
zamontowaną bramą wjazdową. stanowi ona główny wjazd na posesję udostępniony
dla pracowników oraz klientów lokali użytkowych, które znajdują się w budynku. Na
działce znajduje się około 60 miejsc postojowych. Przed wejściem głównym do
budynku, bezpośrednio przy adaptowanym lokalu zostanie zainstalowany w
podnośnik przeznaczony dla osób poruszających się na wózku (wg odrębnego
opracowani). Pomieszczenie adaptowane to hala produkcyjna znajdująca się w
budynku biurowym. Pomieszczenie chwili obecnej nie jest wykorzystywane. Planuje

się po przebudowie przeznaczyć ją na biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. W hali planuje się wydzielenie pomieszczeń biurowych i pomieszczeń
pomocniczych w celu dostosowania lokalu do wymogów standaryzacji jednostek
terenowych ARiMR. W lokalu projektuje się ogólnodostępną toaletę dla interesantów,
dostosowaną do potrzeb osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Przędzino
niezbędną przestrzeń manewrowa dla wózków inwalidzkich, pochwyty i specjalną
armaturę sanitarną.
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
polskimi normami, branżowymi, katalogami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru
Robót. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
- Zamawiający – inaczej inwestor to Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
- Wykonawca – Wykonawca robót budowlanych, wyłoniony w drodze przetargu.
- Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót,
pełniąca samodzielną funkcję techniczną w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane i
będąca członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
- Zarządzający realizacją umowy – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego
obiektu.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu
budowlanego, na podstawie którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę.
- Projektant nadzorujący – projektant prowadzący nadzór autorski na zlecenie i
żądanie Zamawiającego; pełni identyczne funkcje jak Zarządzającego realizacją
umowy.
- Polecenia – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Zarządzającego
realizacją umowy lub Projektanta nadzorującego, w formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
- Dokumentacja projektowa – dokumentacja będąca w posiadaniu Zamawiającego,
którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. Dokumentacja ta
zawiera:
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowę,
- projekt wykonawczy,
- przedmiar robót,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
- Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych (zestawiania te mają charakter wyłącznie
poglądowy).
- Specyfikacje techniczne – oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w
szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane
cechy roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie
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scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki
sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez Zamawiającego. Specyfikacje
techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów,
uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie
jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i
oznakowania. Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem
kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót
budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o
charakterze technicznym, o jakich Zamawiający może postanowić, drogą przepisów
ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i
odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty.
Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi. Jest to dokumentacja opracowana przez Wykonawcę
po zakończeniu robót.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także
dziennik montażu.
Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
robót.
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
Teren budowy (budowa) - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza
budowy.
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i
urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz
z instalacjami i urządzeniami i obiekt małej architektury;
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
- Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi,
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji
codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
- Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
- Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona
przy ścianie fundamentowej.
- Droga tymczasowa (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
- Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
- Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.
- Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego obronności lub bezpieczeństwa
państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych oraz bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący
w dyspozycji zakładu górniczego.
- Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
- Część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
- Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty
budowlane.
- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.
- Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
- Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji.
- Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robót budowlanych.

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z
Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Zarządzającego realizacją umowy i Zamawiającego, materiały użyte do wykonania
robót powinny być nowe i pełnowartościowe.
- Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
- Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.
- Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniony od
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób
budowlany jest stosowany.
- Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą
wyrobu albo aprobatą techniczną.
- Znak budowlany – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż
dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu lub aprobatą techniczną.
- Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Zarządzającego
realizacją umowy książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Zarządzającego realizacją umowy budowlanego.
- Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
- Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
- Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
- Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
- Wspólny słownik zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez Zamawiających
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

Dokumentacją Projektową, poleceniami Zarządzającego realizacją umowy i
Projektanta nadzorującego. Przed przystąpieniem do robót należy przyjąć że obiekt
należy wykonać uwzględniając opracowaną Dokumentację projektową oraz elementy
w niej nie ujęte, ale niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania i przekazania
do użytkowania, wszystkie prace dodatkowe należy wykonać z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej i na bieżąco konsultować je z Zarządzającym realizacją umowy i
Projektantem nadzorującym.
a) Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zarządzającego realizacją umowy stanowią załączniki do umowy, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją umowy, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają
być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 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 zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty
nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
b) Przekazanie terenu budowy
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 przez Zarządzającego
realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie
Zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Zarządzającemu realizacją
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie
zabezpieczona przez Wykonawcę. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Decyzje
Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie
Wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzającego
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zarządzającego realizacją umowy
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu poniesie Wykonawca.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Zamawiający dysponuje placem, który ewentualnie w części
wyznaczonej będzie można zagospodarować na plac budowy. W czasie przekazania
terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumentacje projektową, kopię decyzji
o pozwoleniu na budowę, Dziennik budowy.
c) Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne niezbędne środki do zapewnienia
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych oraz 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 Zarządzającego realizacją
umowy. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją umowy oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego realizacją
umowy, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Zarządzającego realizacją umowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca jest
zobowiązany do nie zakłócenia pracy i dotychczasowego funkcjonowania
pomieszczeń nie podlegających remontowi w okresie trwania realizacji Kontraktu aż
do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.
d) Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do
wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i
przekazania Zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących
dokumentów:
- projekt organizacji robót,
- szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- program zapewnienia jakości.
Projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę musi być dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy oraz
harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
uwzględniający nieprzerwaną działalność użytkowanych części budynku,
- projekt organizacji przeprowadzek nie wstrzymujący prowadzenie prac i dotrzymanie
terminu umownego zakończenia robót,
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg o ile jest wymagane,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót.
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym
w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót i płatności z podziałem
na kwartały i miesiące Wykonawca przedstawi Zarządzającemu realizacją umowy do
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram szczegółowy winien wyraźnie w
poszczególnych miesiącach przedstawiać w etapach dekadowych proponowany
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Harmonogram
szczegółowy będzie zawierał wszystkie elementy rozliczeniowe podane w Wykazie
Cen i zostanie przedstawiony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
Jeżeli przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i
jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, lub
pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni, Wykonawca
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy –
Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji
Zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - tzw plan
BIOZ. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach,
które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje
program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zarządzającego
realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał część ogólną
opisującą:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Zarządzającemu realizacją umowy;
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i
załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości
w czasie transportu i przechowywania na budowie,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 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.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami
certyfikatu
2 MATERIAŁY
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW.
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją projektową,
ST i obowiązującymi normami. Wykonawca przedstawi Zarządzającemu realizacją
umowy odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją umowy. Mogą być
stosowane inne niż wskazane w dokumentacji projektowej wyroby producentów
krajowych i zagranicznych posiadające takie jak one lub lepsze parametry
techniczne. Jednak Wykonawca musi uzyskać przed ich zastosowaniem akceptację
Zarządzającego realizacją umowy, Projektanta nadzorującego i Zamawiającego.
Jeśli dokumentacja projektowa nie określa dokładnie parametrów stosowanych
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy wybrany przez siebie
rodzaju materiału. Zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany
bez zgody Zarządzającego realizacją umowy. Wszystkie materiały dodatkowe muszą
być zgłoszone Zarządzającemu realizacją umowy i Zamawiającemu, oraz jeśli
zajdzie potrzeba Projektantowi nadzorującemu. Wszystkie materiały budowlane
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
2.2 CERTYFIKATY I DEKLARACJE.
Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te wyroby i 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 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadają 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
SST.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
- W przypadku materiałów, dla których w.w. dokumenty są wymagane przez SST,
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.
2.3 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM
Odbiegające od opisanych w Dokumentacji projektowej i niezaakceptowane przez
Zamawiającego materiały, Wykonawca stosuje na własne ryzyko, licząc się z ich
nieprzyjęciem na odbiorze.

2.4 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 aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 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 Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.
2.5 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego
realizacją umowy. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w
obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy.
3 SPRZĘT
3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DLA SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Zarządzającego realizacją umowy w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy
Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego
realizacją umowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zarządzającego realizacją umowy, nie może
być później zmieniany bez jego zgody.
4 TRANSPORT
4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Zarządzającego realizacją umowy w terminie przewidzianym w
umowie. Materiały i wyroby na miejsce budowy mogą być przewożone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek
wyrobów w jednostkach ładunkowych (na dach) należy prowadzić sprzętem
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych 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 transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. Wybór środków transportowych oraz
metod transportu powinien być dostosowany do kategorii (materiału), jego objętości,
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
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 Zarządzającego realizacją umowy.
4.2 PRZEWÓZ PO DROGACH PUBLICZNYCH
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zarządzającego
realizacją umowy.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA ROBÓT
W czasie prowadzenia robót:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ich zgodnie z umową, oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz
poleceniami Zarządzającego realizacją umowy,
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów zgodnie z wymiarami określonymi w Dokumentacji
projektowej lub danymi przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją
umowy,
- polecenia Zarządzającego realizacją umowy i Projektanta nadzorującego będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez nich wyznaczonym
pod groźbą wstrzymania robót budowlanych,
- skutki finansowe z tytułu wstrzymania budowy przez Zarządzającego realizacją
umowy lub Projektanta nadzorującego ponosi Wykonawca,
- Wykonawca powinien przestrzegać przepisów prawa budowlanego, instrukcji
technicznych opracowanych dla poszczególnych materiałów i technologii oraz zasad
sztuki budowlanej.
5.2 OCHRONA WŁASNOŚCI I URZĄDZEŃ.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz,
które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy
wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do
ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wszelkie czasowe
wyłączenia instalacji konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać z
Zarządzającym realizacją umowy oraz użytkownikiem obiektu.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
powiadomić Zarządzającego realizacją umowy i postępować zgodnie z jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią
opóźnienia w robotach, Zamawiający i Zarządzającego realizacją umowy po
uzgodnieniu z Wykonawcą ustalą wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowną.
5.3 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca
będzie:
- utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
5.4 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania czasie prowadzenia robót

opracowany przed ich rozpoczęciem plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ). Ponadto 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 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 zadania. 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 zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.
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. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe
zmiany środowiska nie będzie akceptowane. Nie dopuszcza się stosowania
materiałów z odzysku lub pochodzące z recyklingu. Materiały, które są niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Zarządzającey realizacją umowy może ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Zarządzającego realizacją umowy
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu. Wykonawca
przez cały czas trwania budowy jest zobowiązany do prowadzenia Dokumentacji
budowy, która może być w dowolnym momencie jej trwania rewidowana przez
upoważnione do tego organy administracji państwowej, Zarządzającego realizacją
umowy, Projektanta nadzorującego i Zamawiającego. Dokumentacja budowy będzie
przechowywana na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym i
zawsze dostępna dla osób upoważnionych. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

6.2 POMIARY I BADANIA MATERIAŁÓW ORAZ ROBÓT
a) Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.
b) Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w
programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane
Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
c) Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzającego realizacją umowy
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u
źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Zarządzającego realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Zarządzającego realizacją umowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zarządzającego realizacją umowy poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku,
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.3 Prowadzenie i przechowywanie dokumentów budowy.
Zapisy będą sporządzane w dzienniku budowy, będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. 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 Zarządzającego realizacją
umowy. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Zarządzającego realizacją umowy 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 Zarządzającego realizacją umowy,
- daty zarządzenia 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 w związku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane
dotyczące
jakości
materiałów,
pobierania
próbek
oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
- 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 Zarządzającemu realizacją umowy do ustosunkowania się. Decyzje
Zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta
nadzorującego do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją umowy do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Kolejnym ważnym dokumentem pozwalającym na kontrolowanie i rozliczenie
faktycznego postępu każdego z elementów robót jest książka obmiarów. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
kosztorysie lub w SST. Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym będzie
rejestrowało się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Opisy
wykonanych robót robione będą na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót.
Obmiary będą wykonywane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Zarządzającego
realizacją umowy i służyć będą do określenia stopnia zaawansowania robót dla
celów (świadectw płatności) wystawienia faktury przejściowej i przeprowadzenia
odbioru zaawansowania wykonanych robót.
Wszystkie deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Zarządzającego realizacją umowy. Oprócz
wymienionych dokumentów na budowie powinny się znajdować dokumenty,
podlegające okresowym kontrolą takie jak:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilość robót
określa się na podstawie Dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
uszczegółowienia robót i zmian zaaprobowanych przez Zarządzającego realizacją
umowy i sprawdzonych w naturze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacją umowy o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki
obmiarów. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót. Sprzęt i urządzenia
pomiarowe, oraz urządzenia wagowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU
a) Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym
odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
b) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zarządzający realizacją
umowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją
umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zarządzającego realizacją umowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia
Zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów i przeprowadzonych
pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbioru robót dokonuje Zarządzającego realizacją umowy.
c) Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Zarządzającego realizacją umowy.
d) Odbiór ostateczny (końcowy).
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją
umowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Zarządzającego realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- protokoły odbiorów częściowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
- sprawozdanie techniczne,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
e) Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie
gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
8.2 OCENA WYNIKÓW ODBIORU.
Jeżeli wszystkie przewidziane kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór
końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w Dokumentacji
projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy choćby jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał
wynik negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót do
ustalonych wymagań, oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny,
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy
odbiorze za niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami
należy poprawić w ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal
wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać
ponownie.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Obowiązkiem oferenta jest złożenie oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace
konieczne do wykonania robót w taki sposób, aby spełniały wymagania
Zamawiającego opisane w dokumentacji projektowej, dlatego oferent jest
zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnośnie wszelkich dokumentów przetargowych, oraz do oględzin obiektu
w naturze. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty
tych informacji, oraz własnego doświadczenia i wiedzy, ponieważ w wycenie należy
zwrócić uwagę na wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na koszt wykonania robót.
9.2 USTALENIA OGÓLNE
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST
i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa miedzy innymi będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na
budowę i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty
dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych
Robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- inne koszty.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Zasady płatności określa
umowa.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 USTAWY
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn.
zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19
poz. 177 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81
poz. 351 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz.
1321 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 26 sierpnia 2013 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz.
1232 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
późn. zm.).

10.2 ROZPORZĄDZENIA
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz.
844 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
- Rozporządzenie 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. 2002
nr 108 poz. 953 z późn. zm).
10.3 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II,
III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
10.4 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
10.5 RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH.
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy,
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie
normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zarządzającego realizacją umowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone Zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia.
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1 WSTĘP
1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót rozbiórkowych prowadzonych podczas zadania polegającego na
zmianie sposobu użytkowania lokalu znajdującego się w istniejącym budynku
biurowym, należącym do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
zlokalizowanym przy ul. Papieża Jana Pawła II 11a w Kamiennej Górze. Celem
inwestycji jest urządzenie w nim biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac rozbiórkowych i
wyburzeniowych dla obiektów i terenu objętego przetargiem zgodnie z zapisami w
Dokumentacji projektowej. Zakres prac w ramach inwestycji wymienionej w punkcie
1.1 obejmuje:
- demontaż istniejącej stolarki,
- demontaż instalacji i elementów stałego wyposażenia,
- skucie istniejącej posadzki,
- wybicie otworu drzwiowego,
- skucie odparzonych tynków.
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 Wymagania ogólne.
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00 Wymagania ogólne. Gruz z
rozbiórki należy przekazać do punktu odbioru materiałów budowlanych i przedstawić
Inwestorowi kartę odpadów.
2 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne.
3 SPRZĘT
3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne.
3.2 SPRZĘT DO ROZBIÓRKI
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez zarządzającego realizacją
umowy:
- rozbiórka ręczna (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu i
drewna , żurawie samojezdne ,wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania
systemowe, pomosty wewnętrzne),
- rozbiórka mechaniczna ( młoty pneumatyczne, piły do ciecia betonu),
- przemieszczanie gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, itp.).

4 TRANSPORT
4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.
4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI
Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu dopuszczonym do ruchu
publicznego. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być
dostosowany do kategorii (materiału), jego objętości, technologii odspajania i
załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do przewozu gruntu
na wysypisko i do utylizacji. Pozostawia się wykonawcy możliwość wariantowego
określenia środków transportu gruzu oraz załadunku i wyładunku na wysypisku w
odl. do 10 km. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie
może być podstawa roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za
transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy .
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować
zgodnie z wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną,
oraz inne znajdujące się w budynku gospodarczym.
5.3 WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz. U. Nr 47poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe
obejmują usunięcie z terenu budowy odpadu rozbiórkowego. Roboty można
wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez
Inwestora.
W przypadku robót rozbiórkowych należny dokonać:
- ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań,
- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub
mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,
- demontażu prefabrykowanych elementów, względnie ostrożnego rozebrania
konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich
wykorzystania,
- oczyszczenia rozebranych elementów, cegły przewidzianej do powtórnego użycia (z
zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane
bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub
wskazane przez Inwestora.
W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za
składowanie
materiałów z rozbiórki.
5.4 WYKONANIE WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW.
Nie przewiduje się wycinki drzew wysokich.

5.5 DOKŁADNOŚĆ WYZNACZENIA I WYKONANIA ROZBIÓREK
Kontury robót rozbiórkowych ulegające późniejszemu zanikowi należy wyznaczyć
przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu
rozbiórek elementów budynków zasadnicze linie i krawędzie powinny być wytyczone
na trwałych elementach obiektu. Wytyczenie zasadniczych linii powinno być
sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Różnice w stosunku do projektowanych wymiarów rodzajów robót
rozbiórkowych powinna mieścić się
w przedziale [ +1 cm i – 3 cm]
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
6.2 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.
7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 Wymagania ogólne.
7.1 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT DO ROZBIÓREK
Obmiar robót w zależności od rodzaju rozbieranego elementu określa się jako
objętość lub powierzchnie elementów o zmiennych wymiarach (szerokość,
wysokość, grubość), którą oblicza się według wymiarów średnich w przypadkach
rozbierania elementów nie ograniczonych murami (ścianami) lub stropami, np.
elementy wolnostojące. Objętość lub powierzchnie oblicza się według rzeczywistych
wymiarów). W przypadkach rozbierania murów i ścian obłożonych płytkami
ceramicznymi, których stopień zniszczenia nie uzasadnia osobnego ich odjęcia
(skucia) do dalszego użytku, grubość murów i ścian na powierzchni obłożonej
płytkami mierzy się wraz z płytkami. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń zarządzającego realizacją umowy na piśmie. W
przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót rozbiórkowych obliczone
wg obmiaru nie jest możliwe, jako ilość należy obliczać wg obmiaru na środkach
transportowych z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia, które maja być
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie wymaganiami
SST ( dotyczy rozbiórek elementów stalowych)
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:
- dla posadzek, tynków, sufitów podwieszanych, stolarki, ślusarki itp. – m² (metr
kwadratowy),
- dla elementów betonowych, kamiennych, ceglanych – m3 (metr sześcienny),
- dla elementów prefabrykowanych betonowych, żelbetowych – m3 (metr sześcienny),

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 Wymagania ogólne.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROZLICZANIA I PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawy i Rozporządzenia i inne dokumenty oraz instrukcje wymieniono w ST-00
Wymagania ogólne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-02

ROBOTY MURARSKIE ..........................................................CPV 45262500-6
INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH............................CPV 45421152-4

1 WSTĘP
1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru ścianek murowanych i szkieletowych wykonanych podczas zadania
polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu znajdującego się w istniejącym
budynku biurowym, należącym do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, zlokalizowanym przy ul. Papieża Jana Pawła II 11a w Kamiennej
Górze. Celem inwestycji jest urządzenie w nim biur Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonywania i odbioru prac
murarskich w obiektach objętych przetargiem zgodnie z zapisami w Dokumentacji
projektowej. Zakres prac w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 obejmuje
wykonanie projektowanych ścian i zamurowań oraz wstawienie nowych nadproży w
ścianach istniejących.
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 Wymagania ogólne.
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2 MATERIAŁY
2.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA MATERIAŁÓW
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW
Materiałami do wykonania robót są:
- cegła pełna kl. 15 do zamurowań otworów w ścianach istniejących,
- bloczki piaskowo-wapienne gr. 12 cm do wznoszenia ścian działowych,
- zaprawa murarska cementowa i cementowo-wapienna,
- profile konstrukcji nośnych ścinek szkieletowych,
- płyty GK i GKI,
- poziomy „U” szerokości 75 mm,
- pionowy „C” szerokości 75 mm,
- profile ościeżnicowe UA,
- wkręty i kotwy,
- Inne materiały pomocnicze.
2.3 WYMAGANIA DLA CEGŁY PEŁNEJ.
Cegła powinna mieć:
- Wymiary - 250x120x65
- Klasę - 15
- Masę - 4 kg
2.4 WYMAGANIA DLA BLOCZKÓW PIASKOWO-WAPIENNYCH.
Wg. wytycznych wybranego producenta np. SILKA. Karty techniczne są dostępne na
stronie www.xella.pl

2.5 WYMAGANIA DLA PROFILI KONSTRUKCJI NOŚNYCH ZABUDOWY GK.
Zastosować należy zimnogięte profile wykonane wysokiej jakości stali ocynkowanej .
Wsporniki tworzące konstrukcję nośną ścienną i przyścienną powinny być zdolne do
przenoszenia obciążenia min. 500 Nm. W przypadku większych obciążeń należy
montować inne, zdolne do przenoszenia obciążeń do 1000 Nm. Kształtowniki muszą
spełniać wymagania stawiane przez PN-78/H-93461.26 i PN-78/H-93461.27
2.6 PŁYTY GK.
Zabudowę i sufity należy wykonać zgodnie z wytycznymi oraz instrukcjami
producentów systemów do suchej zabudowy wnętrz. Rozmieszczenie konstrukcji
należy planować na podstawie części graficznej dokumentacji projektowej i po
zdjęciu wymiarów na budowie. W przypadku wykonania okładzin w pomieszczeniach
mokrych (łazienka, zmywalnia) płyt impregnowanych. Wszystkie zastosowane płyty
powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania
dla płyt gipsowo-kartonowych.
2.7 WYMAGANIA DLA ZAPRAW
2.7.1 Zaprawy zwykłe cementowe i cementowo-wapienne
Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na
budowie. Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw
produkowanych na budowie (dla których kontroluje się dozowane składników i
wytrzymałość zaprawy).
2.7.2 Zaprawy do cienkich spoin
Należy użyć zaprawy do spoin cienkich, które stosowane są do murowania ścian z
elementów o wysokiej dokładności wymiarowej, nie przekraczającej 2 mm. Grubość
spoiny wynosi w tym wypadku jedynie 1-3 mm. Należy wybierać zaprawy, które ma w
swojej ofercie producent wybranych bloczków, tak aby cała ściana była wykonana z
elementów jednego systemu.
2.8 WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW MONTAŻOWYCH I POMOCNICZYCH.
Na stykach elementów zabudowy ze ścianami wykonanymi z innych materiałów
stosować taśmy antyrysowe. Krawędzie zewnętrzne należy obrobić za pomocą
narożników aluminiowych perforowanych. Do mocowania płyt i paneli zaleca się
stosować łączników producenta danego elementu wykończeniowego. Wszystkie
wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez
producenta materiałów podstawowych lub odpowiadające wymaganiom aprobat
technicznych i obowiązujących w kraju norm.
3 SPRZĘT
3.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA SPRZĘTU
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
3.2 SPRZĘT DO ROBÓT MUROWYCH
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- rusztowania,
- betoniarki wolnospadowej,
- wiertarki z mieszadłem do mieszania zaprawy,
- taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp.,
- kielnie, pace,
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych.
3.3 RUSZTOWANIA
Podano w STT-03.

4 TRANSPORT
4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA TRANSPORTU
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
4.2 TRANSPORT PŁYT
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m² płyt
o grubości 12,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.
4.3 MAGAZYNOWANIE PŁYT
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu.
Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i
suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość
składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na
drugi.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA ROBÓT
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
5.2 WYKONANIE MURÓW
5.2.1 Ogólne zasady
Należy przestrzegać następujących zasad murowania:
- dostosować rodzaj zaprawy do technologii wykonania muru;
- przy murowaniu jednoetapowym stosować zaprawę do murowania i jednoczesnego
spoinowania; przy dwuetapowym wykonaniu muru stosować dwa rodzaje zaprawy inną do murowania oraz inną do spoinowania.
- układ wznoszonych murów powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania,
tj. spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych powinny się mijać
o co najmniej 6 cm.
- ściśle przestrzegać zaleceń instrukcji w kwestii ilości dozowanej do zaprawy wody;
- używać narzędzi murarskich właściwych dla danych czynności; ułatwia to szybkie i
prawidłowe wykonanie robót murarskich.
5.2.2 Mury z bloczków piaskowo-wapiennych.
Należy stosować spoiny cienkie systemowe. Bloki pierwszej warstwy muruje się na
zaprawie cementowej, w której stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykła
zaprawa ma za zadanie zniwelować ewentualne odchylenia fundamentów. Mury z
bloczków pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania spoin pionowych, wyjątkiem
naroży ścian i bloczków przyciętych, gdzie bloki się nie łączą na pióro i wpust. Na
etapie murowania ścian nośnych należy przewidzieć, w którym miejscu będą ścianki
działowe i wmurować łączniki metalowe (kotwy) w celu ich dowiązywania się ze
ścianą działową.
5.3 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:
- powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne
- pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
- okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej

niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.
- pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.4 MONTAŻ OKŁADZIN Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
6 SPRZĘT
6.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA SPRZĘTU
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
6.2 SPRZĘT DO ROBÓT MUROWYCH
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- rusztowania,
- betoniarki wolnospadowej,
- wiertarki z mieszadłem do mieszania zaprawy,
- taczek, pojemników na zaprawę, wiader, itp.,
- kielnie, pace,
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót murowych.
6.3 RUSZTOWANIA
Podano w STT-03.
7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
7.2 KONTROLA MATERIAŁÓW
Sprawdzenia materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przy odbiorze na
podstawie przedłożonych dokumentów. Materiały, których jakość nie jest
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem
wątpliwość, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm. W przypadkach wątpliwych co do właściwego
doboru składników zaprawy cementowo – wapiennej, dostarczanej z wytwórni, i jej
marki, należy przeprowadzić badania laboratoryjne.
7.3 KONTROLA ZGODNOŚCI OBRYSU I GŁÓWNYCH WYMIARÓW
Sprawdzenie prawidłowości należy przeprowadzać przez porównanie murów z
Dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i
pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z
podziałką centymetrową, zaś grubości murów i wymiary otworów – przymiarem z
podziałką milimetrową.
7.4 KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WIĄZANIA MURÓW, UŁOŻENIA NADPROŻY
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów i ułożenia nadproży należy
przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar.
7.5 KONTROLA GRUBOŚCI SPOIN I ICH WYPEŁNIENIE
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie
wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W przypadku, gdy oględziny nasuwają
wątpliwość, czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową. Grubości

spoin poziomych i pionowych a także ich dopuszczalne odchyłki powinny być
zgodne z wytycznymi producenta zaprawy.
7.6 KONTROLA RÓWNOŚCI POWIERZCHNI I PROSTOLINIOWOŚCI KRAWĘDZI MURU
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy
przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty
kontrolnej długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu pomiędzy łatą a
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. Dopuszczalne odchyłki
wymiarów ogrodzenia przez analogie przyjmować jak dla murów wg poniższej tabeli
Rodzaj odchyłek
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murów
na 1 metrze długości
na całej powierzchni
Odchylenie krawędzi od linii prostej
Odchylenie od pionu powierzchni
i krawędzi ścian grubych (> 24cm)

na wysokości 1m ściany
na wysokości 1
kondygnacji
na całej wysokości ściany

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

Dopuszczalne odchyłki
< 4mm/m
< 10mm/m
< 3 mm/m i nie więcej niż
jedno na 2 m
< 3mm
< 6mm
< 15mm
< 1mm
< 15mm
< 1mm
< 10mm

7.6.1 Badania w czasie wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych.
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. W szczególności powinna
być oceniana:
– równość powierzchni płyt,
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
– wilgotność i nasiąkliwość,
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
8 OBMIAR ROBÓT
8.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
9 ODBIÓR ROBÓT
9.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
9.2 OCENA WYNIKÓW ODBIORU
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz
odbiór końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w
Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty murowe
należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy choćby jedno badanie,

jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane
poprawki doprowadzające stan robót murowych do ustalonych wymagań oraz gdy
dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za
niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z
Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy poprawić w ustalonym
terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z
wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie.
10 PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROZLICZANIA I PŁATNOŚCI
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
11 PRZEPISY ZWIĄZANE
11.1 NORMY
- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego
przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych
- PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego
przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych
- PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
12 PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali
nierdzewnych, odpornych
- PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku
- PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku
- PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodności.
- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy
- PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i
główne parametry.
- PN-B-03163-2:1998 - Konstrukcje drewniane -- Rusztowania – Wymagania.
12.1 INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE I PRZEPISY
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych
materiałów.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-03

INST. DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW...................CPV 45421100-5

1 WSTĘP
1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru elementów stolarki budowlanej, które będzie wykonana podczas zadania
polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu znajdującego się w istniejącym
budynku biurowym, należącym do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, zlokalizowanym przy ul. Papieża Jana Pawła II 11a w Kamiennej
Górze. Celem inwestycji jest urządzenie w nim biur Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonywania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowej w obiektach objętych przetargiem zgodnie z zapisami w
Dokumentacji projektowej. Zakres prac w ramach inwestycji wymienionej w punkcie
1.1 obejmuje wykonanie stolarki budowlanej i podokienników.
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2 MATERIAŁY
2.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA MATERIAŁÓW
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW
Materiałami podstawowymi do wykonania robót są:
- drzwi wewnętrzne PCV przeszklone,
- drzwi płycinowe wewnętrzne,
- materiały pomocnicze.
2.3 WYMAGANIA DLA DRZWI WEWNĘTRZNYCH.
Projektowane drzwi dwuskrzydłowe - przeszklone z profili PCV. Pozostałe drzwi
płytowe, typowe nie gorsze niż drzwi firmy PORTA lub POLSKONE. We wszystkich
pomieszczeniach zamontowane będą drzwi gładkie
wykończone okleiną
drewnopodobną (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). W celu doświetlenia
korytarza skrzydła drzwi do biur mogą być przeszklone (szkoło bezpieczne). Drzwi
powinny być wyposażone w zamki z wkładką bębenkową zamykaną na klucz. Szyldy
i klamki pełne satynowe w kolorze srebrnym. W celu umożliwienia przepływu
powietrza wymuszonego przez wentylację mechaniczną w drzwiach płytowych
należy wykonać podcięcia a ramowych otwory transferowe o pow. czynnej 0,02 m².
Drzwi do składnicy akt i serwerowni antywłamaniowe z zamkami i zawiasami klasy C.
2.4 WYMAGANIA INNYCH ELEMENTÓW STOLARKI.
W istniejących oknach należy zainstalować nawietrzaki (zgodnie z częścią
instalacyjną projektu).
2.5 WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH.
Materiałami pomocniczymi niezbędnymi do wykonania robót są:
- pianka montażowa,

-

silikon,
kotwy montażowe,
kliny montażowe,
wkręty ze stali nierdzewnej.
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone
przez producenta materiałów podstawowych lub odpowiadające wymaganiom
aprobat technicznych i obowiązujących w kraju norm.

3 SPRZĘT
3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DLA SPRZĘTU
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
3.2 WYMAGANIA DLA SPRZĘTU MONTAŻOWEGO
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, sprzętu itp. Sprzęt używany przez
wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zarządzającego realizacją umowy. Roboty
powinny być wykonywane ręcznie.
3.3 RUSZTOWANIA
Wymagania dla rusztowań zgodnie z SST-03 pkt. 3.3
4 TRANSPORT
4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA TRANSPORTU
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA ROBÓT
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
5.2 MONTAŻ STOLARKI
Wyroby stolarki mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny być montowane przy
zastosowaniu następujących zaleceń:
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej może zostać wykonany wyłącznie przez firmę
montażową dysponującą specjalistycznym wyposażeniem i wykwalifikowaną siłą
roboczą posiadającą odpowiednie kwalifikację,
- przed osadzeniem stolarki należy sprawdzi dokładność wykonania ościeża, do
którego ma przylegać ościeżnica,
- stolarka powinna być poddana przeglądowi, mającemu na celu stwierdzenie, czy nie
posiada widocznych uszkodzeń i czy jest kompletna
- stolarka z widocznymi uszkodzeniami, które ograniczają bądź uniemożliwiają jej
prawidłowe funkcjonowanie nie może być zabudowana,
- ościeża powinny być ustawione na drewnianych klinach nośnych - w części
parapetowej, i dystansowych - w szczelinach pionowych,
- stolarkę należy mocować do muru za pomocą nierdzewnych stalowych śrub, które
wkręcane są przez ramy w wywiercone w ścianie otwory,
- odległość śrub od naroży stolarki powinna wynosić ok. 15 cm, a rozstaw wzajemny
nie może przekraczać 70cm
- dopuszcza się mocowanie stolarki innymi łącznikami, zgodnymi z zaleceniami
producenta,
- po zamontowaniu stolarki w ścianie zakładane są skrzydła i przeprowadzana jest

dokładna regulacja ustawienia ramy w otworze,
- przed przystąpieniem do uszczelniania należy zwilżyć wodą ościeże, węgarek oraz
ramę,
- piankę do uszczelnienia należy wtryskiwać specjalnym pistoletem, który zapewnia
dokładne wypełnienie szczelin,
- piankę należy również nanieść pod ramę – wzdłuż parapetu (na oczyszczone
podłoże),
- kliny nośne i kliny dystansowe należy usunąć po dokonaniu wstępnego montażu i
uszczelnieniu okna pianką.
- po wyschnięciu pianki należy jej nadmiar wyciąć nożem i uzupełnić szczeliny po
klinach a następnie powierzchnię pianki posmarować płynnym silikonem w celu
zaklejenia otwartych porów,
5.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Do prac towarzyszących należy montaż podokienników oraz prace wykończeniowe
(tynkarskie).
5.3.1 Wykonanie podokienników
Podokiennik mocuje się przeważnie po wsunięciu w bruzdę, wypoziomowaniu za
pomocą klinów i do ciśnięciu od góry, za pomocą rozprężnej pianki poliuretanowej.
Przy montażu najlepiej używać pianek niskorozprężnych.
5.3.2 Prace wykończeniowe
Ostatnim etapem montażu stolarki i podobnych elementów jest osłonięcie styków
instalowanych elementów z murem tak, aby zapewnić szczelność pomieszczeń.
Obróbkę powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych należy wykonać zaprawami
tynkarskimi użytymi do wykonania tynków. Po zakończeniu szpachlowania z ościeży i
z parapetów należy usunąć folie ochronne następnie należy dokładnie je oczyścić
oraz umyć ramy okienne.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
6.2 KONTROLA WYKONANIA STOLARKI
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:
- sprawdzenie wymiarów;
- sprawdzenie wykonania skrzydeł - rama skrzydła powinna być prosta, bez skrzywień,
skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń (odchyłka w wymiarach ±1 mm)
- sprawdzenie wykonania ościeżnicy (dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn
bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm)
- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć - konstrukcja wyrobu powinna
zapewnić współosiowość zawiasów (dopuszczana odchyłka nie powinna
przekraczać ±1 mm)
- sprawdzenie działania skrzydeł – skrzydło pod wpływem siły przyłożonej do uchwytu
powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować
- kąt obrotu powinien odpowiadać opisowi technicznemu
- sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność
- działania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła;
- sprawdzenie izolacji akustycznej;
- sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych,
wejściowych nie powinna być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h,
przy różnicy ciśnień Δp = 10 Pa;

7 OBMIAR ROBÓT
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROZLICZANIA I PŁATNOŚCI
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 NORMY
- PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości
eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne
- PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na
włamanie -- Wymagania i klasyfikacja.
- PN-EN ISO 10077-1:2007 - Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne.
- PN-EN ISO 12567-1:2010 - Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi -- Określanie
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -- Część 1: Kompletne
okna i drzwi.
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.
- PN-EN 12219:2002 - Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.
- PN-EN 12365-1:2006 - Okucia budowlane -- Uszczelki i taśmy uszczelniające do
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych -- Część 1: Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.
10.2 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
- Odpowiednie aprobaty techniczne
- Wytyczne producentów dla zastosowanych materiałów
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Arkady,
Warszawa 1990 r.
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TYNKOWANIE.........................................................................CPV 45410000-4
KŁADZENIE PŁYTEK..............................................................CPV 45431000-7
INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH...................CPV 45421146-9
ROBOTY MALARSKIE............................................................CPV 45442100-8

1 WSTĘP
1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru
tynków, powierzchni licowanych płytkami, sufitów podwieszanych,
wykończeń posadzek oraz prac malarskich, które będą wykonane w ramach prac
budowlanych prowadzonych podczas zadania polegającego na zmianie sposobu
użytkowania lokalu znajdującego się w istniejącym budynku biurowym, należącym do
Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zlokalizowanym przy ul. Papieża Jana
Pawła II 11a w Kamiennej Górze. Celem inwestycji jest urządzenie w nim biur Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonywania i odbioru prac
wykończeniowych wewnątrz obiektu objętego przetargiem zgodnie z zapisami
Dokumentacji projektowej. Zakres prac w ramach inwestycji wymienionej w punkcie
1.1 obejmuje:
- wykonanie tynków wewnętrznych i na zewnątrz budynku,
- wykonanie posadzek ceramicznych,
- malowanie pomieszczeń.
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2 MATERIAŁY
2.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA MATERIAŁÓW
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW
Materiałami do wykonania robót są:
- tynk cienkowarstwowy,
- wysokohydrauliczny tynk wapienny lub gipsowy,
- kasetonowe sufity podwieszane,
- płyty GK i GKI,
- sufitowe „UD” i „CD”szerokości 60 mm,
- płytki ceramiczne gresowe,
- zaprawa klejowa,
- farby silikonowe do wnętrz,
- listwy przejściowe, dylatacyjne i inne materiały pomocnicze.
2.3 WYMAGANIA DLA TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH.
Do licowania ściany budynku należy użyć tynk cienkowarstwowy do wykonywania
wypraw o dekoracyjnej fakturze baranka. Do stosowania na zewnątrz budynków.
Zalecany jako warstwa elewacyjna podczas wykonywania ociepleń budynków przy
użyciu styropianu i wełny mineralnej. Przeznaczony na elewacje, gdzie istotne jest
zachowanie wysokiej paroprzepuszczalności np. w starym budownictwie.

2.4 WYMAGANIA DLA TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH.
W budynku istniejące i projektowane ściany od wewnątrz należy oblicować przy
użyciu suchych zapraw na bazie piasku, hydraulicznego wapna i dodatków
poprawiających urabialność.
2.5 WYMAGANIA DLA KASETONOWYCH SUFITÓW PODWIESZANYCH.
Do wykonania sufitów kasetonowych należy użyć paneli sufitowych o wym. 60x60 cm
i szczelnej powierzchni, która zapobiega brudzeniu. Sufit powinien w systemie
zawierać elementy konstrukcji nośnej.
2.6 WYMAGANIA DLA PROFILI KONSTRUKCJI NOŚNYCH ZABUDOWY GK.
Określono w SST-02.
2.7 PŁYTY GK.
Określono w SST-02.
2.8 WYMAGANIA DLA PŁYTEK CERAMICZNYCH
W pomieszczeniach oznaczonych na rysunkach należy wykonać okładziny z płytek
gresowych. Płytki o wymiarach nie mniejszych niż 30x30 cm powinny mieć
powierzchnię niepowodującą poślizgu, rektyfikowaną, naturalną - nawiązującą do
naturalnego kamienia. Odporność na ścieranie wgłębne płytek powinno wynosić co
najmniej 130 mm³. Do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki
gresowe gatunku I, posiadające odpowiednie aprobaty techniczne.
2.9 WYMAGANIA DLA FARB.
Do malowania ścian i sufitów pomieszczeń na parterze należy użyć farb na bazie
silikonu, o wysokiej paroprzepuszczalności firm, produkujących farby dobrej jakości.
Kolory użytych farb zgodne z projektem.
2.10 WYMAGANIA DLA ZAPRAWY KLEJOWEJ.
Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie
atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być
przygotowana wg sprawdzonej doświadczalne receptury. Grubość warstwy zaprawy
klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów płytek oraz
zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju.
2.11 WYMAGANIA DLA MASY FUGOWEJ.
Masy stosowane do fugowania płytek powinny posiadać odpowiednie atesty,
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinny być
przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. Kolor masy fugowej dobrać
należy do zastosowanych płytek (uzgodnić z Zamawiającym).
2.12 WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH.
Do wykończeń obrzeży płytek przy wycieraczce, w miejscach połączeń z podłogami
drewnianymi oraz dylatacjach użyć należy listew wykonywanych z profili
aluminiowych. Po ukończeniu prac należy użyć specjalnych środków do usuwania
zanieczyszczeń i ochrony płytek i spoin. Wszystkie ww. materiały muszą mieć
własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne. Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do
stosowania.
3 SPRZĘT
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
3.1 SPRZĘT DO WYKONYWANIA TYNKÓW
- mieszarki do zapraw,
- agregat tynkarski,

- betoniarka wolnospadowa,
- pompa do zapraw,
- przenośny zbiornik na wodę.
3.2 SPRZĘT I NARZĘDZIA DO WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZANYCH.
- niwelator optyczny lub laserowy,
- Wiertarka udarowa,
- nóż monterski.
3.3 SPRZĘT I NARZĘDZIA DO WYKONYWANIA ROBÓT MALARSKICH
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 przygotowania
kompozycji składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania.
3.4 SPRZĘT I NARZĘDZIA DO WYKONYWANIA POSADZEK
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.
4 TRANSPORT
4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA TRANSPORTU
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 OGÓLNE WYMAGANIA
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
5.2 TYNKOWANIE
Podłoże powinno być trwałe, nośne, czyste i odkurzone, bardzo dobrze związane.
Gładkie powierzchnie należy najpierw przygotować zwiększającą przyczepność
specjalną zaprawą lub gruntem. Podłoża silnie chłonące wodę zwilżyć przed
nałożeniem tynku. Tynk powinien być nakładany przy użyciu dostępnych na rynku
agregatów tynkarskich i mieszalników. Mieszać tylko z czystą wodą, bez żadnych
dodatków. Tynk należy nakładać dwuwarstwowo, z zachowaniem odpowiedniej
przerwy technologicznej.
5.3 WYKONANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH GK.
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

5.4 WYKONANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH MODUŁOWYCH.
Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję
sufitową (wsporczą). Montaż należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za
pomocą niwelatora optyczne go lub laserowego bądź poziomicy wodnej. Następnie
mocujemy kątownik przyścienny za pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych
co 500 mm. Rozmieszczenie profili nośnych L = 3600 wyznacza się w module co
1200 mm, pamiętając, aby profile – pierwszy i ostatni – dzieliła od ściany odległość
nie większa niż 600 mm. Po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty
mocowania wieszaków (co 1200 mm), pamiętając przy tym, że odległość pierwszego
i ostatniego wieszaka od ściany nie powinna być większa niż 400 mm. Do
mocowania wieszaków używamy tylko metalowych systemów mocowania. Po
zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne
długie L = 1200 mm. Następnie pomiędzy profile poprzeczne długie wpinamy profile
poprzeczne krótkie L = 600mm. W ten sposób otrzymujemy kratownicę 600x600 mm,
którą w 10% wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy. Płyty sufitowe
wkładamy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia zabrudzeń. Po
wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy
ścianach. W celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej
wzdłuż wymaganej linii za pomocą noża monterskiego, następnie złamać i przeciąć
nożem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla płyty g-k). Uwaga! Zaleca się
montaż profili głównych L = 3600 równolegle do promieni światła dziennego.
Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii.
5.5 UKŁADANIE PŁYTEK
5.5.1 Podłoża pod okładzinowe
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone,
pozbawione resztek środków antykorozyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i
ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być
płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki
i uskoki wyrównać zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W
przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym
(zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi
podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych
powłok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy
liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na
wysokości kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1
m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
niższej niż M4.
5.5.2 Wykonanie okładzin ceramicznych.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według,
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość. Na jednej ścianie płytki
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa

szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania
wymaga okładzina zawierającą określone w dokumentacji wzory lub składa się z
różnego rodzaju i wielkości płytek. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże
gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnie zębatą krawędzią
ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona
równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna
wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża
oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się
w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam
cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek
polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na
właściwym miejscu przy zachowaniu minimalnej wielkości spoiny. Dziki dużej
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Płytki należy układać bez użycia wkładek dystansowych (krzyżyków). Przed
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy osunąć jego nadmiar.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe
przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni okładziny pacą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w
przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone
specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być
uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajdują się okładziny i stawianym
im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.
5.6 MALOWANIE.
5.6.1 Warunki przystąpienia do robót.
Do wykonywania robót
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 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.),
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
5.6.2 Warunki prowadzenia robót
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót
zewnętrznych),
- 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, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót powierzchnie świeżo
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Przy wykonywaniu prac
w
pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty
malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i
mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót mogą ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez
zabrudzeniem farbami.
5.6.3 Wykonanie prac malarskich
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która
powinna zawierać:
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go
stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty
malarskie),
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
5.6.4 Wymagania dotyczące wykonanych powłok
Powłoki z farb powinny:
- równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
- nie mieć śladów pędzla,
- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją
projektową,
- być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatków modyfikujących),
- nie mieć przykrego zapachu.
Powłoka z lakierów powinna:
- mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacją projektową,
- nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
- dobrze przylegać do podłoża,
- mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
- mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
6 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
6.2 TYNKI

Należy zwrócić uwagę by:
- wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie były widoczne w
normalnym oświetleniu,
- była odpowiednia gładkość, poziom i pion oraz prawidłowe wykonanie naroży
tynkowanych powierzchni,
- gotowy tynk nie miał żadnych rys pęknięć o szerokości ponad 0,2 mm,
- przed ewentualną naprawą koniecznie każdorazowo określić przyczyny powstania
pęknięć,
- na tynku nie było widać wyprysków i spęcznień ,wykwitów soli i odstawania od
podłoża.
6.3 PŁYTKI CERAMICZNE
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi
normami. Materiały użyte do wykonania posadzek i okładzin niemające dokumentów
stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek
wątpliwości. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:
- prawidłowości wykonania powierzchni,
- prostoliniowości spoin,
- związania posadzki lub okładziny z podkładem,
- grubości spoin i ich wypełnienia,
- wykończenia.
6.3.1 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni.
Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwa i odcień należy sprawdzić wzrokowo
przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem płytek.
Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za
pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w
dowolnym miejscu. Prześwit między łatą a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z
dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego
projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą.
6.3.2 Sprawdzenie prostoliniowości spoin
Należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuż spoin na
całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm.
6.3.3 Sprawdzenie związania płytek z podkładem
Należy
przeprowadzić
przez
lekkie
opukanie
młotkiem
drewnianym.
Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą
oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki
wielkości należy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm.
6.3.4 Sprawdzenie wykończenia z profili aluminiowych.
Należy przeprowadzić wzrokowo wzdłuż linii montażu na styku z płaszczyzną
płytkowaną oraz dotykowo (zwłaszcza na narożach wypukłych) pod względem
wystawania krawędzi profilu listwowego poza płaszczyznę płytkowaną.
6.4 POWŁOKI MALARSKIE.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w
zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,

- jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 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 nie
przekraczającej 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.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8.2 ODBIÓR PODŁOŻA
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykończeń elementem ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem tych
robót. Jeśli odbiór miał wynik negatywny Wykonawca zobowiązany jest do dokonania
naprawy podłoża i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być
skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem
robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku
budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3 ODBIÓR TYNKÓW
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
- Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.4 ODBIÓR POSADZEK I PODŁÓG
Po wykonaniu podłóg i poszdzek należy przeprowadzić:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę

wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy
- wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
- prosto-liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub
suwmiarki,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie
należy wykonać przez ocenę wzrokową.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROZLICZANIA I PŁATNOŚCI
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 NORMY
- PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
- PN-EN ISO 10545-1:2014-12 - Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie
próbek i warunki odbioru.
- PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności,
klasyfikacja i oznaczenie.
- PN-EN 13888:2010 - Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, ocena
zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
10.2 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
- 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 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa
2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie
Arkady – 1990 rok.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.
- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
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1.

PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru instalacji wentylacji mechanicznej – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ
PRZEZNACZONYCH NA BIURA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI
ROLNICTWA.

2.

ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót

3.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej

4.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami
zawartymi w obowiązujących Polskich Normach .

5.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

6.

MATERIAŁY I URZĄDZENIA.
Materiały użyte do budowy instalacji wentylacji powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać
Aprobatę techniczną.
Szczegółowe zestawienie materiałowe znajduje się w przedmiarze robót do PW.
Wyboru konkretnego typu materiału oraz jego producenta dokonuje Inżynier spośród
przedstawionych przez wykonawcę propozycji. Zastosowane materiały powinny być zgodne z
Polskimi Normami lub posiadać Aprobaty techniczne.
Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez
załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny , bez wżerów i wad walcowniczych.
Połączenia rozłączne poszczególnych elementów powinny być szczelne, a powierzchnie
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stykowe do siebie dopasowane

Przewody wentylacyjne.
Należy zapewnić dostęp do urządzeń zamontowanych w przewodach, takich jak:
przepustnice, klapy pożarowe, nagrzewnice i chłodnice kanałowe, tłumiki akustyczne, filtry,
wentylatory , urządzenia do odzyskiwania energii, urządzenia do automatycznej regulacji
strumienia przepływu. Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny wynikający z obliczeń
dla przewidywanych przepływów powietrza. Materiały przewodów lub sposób
zabezpieczenia ich powierzchni powinny być dobrane odpowiednio do właściwości mającego
nimi przepływać powietrza oraz do warunków występujących w miejscu ich zamontowania.
Przewody wykonane z blachy nie powinny wykazywać ugięć przekraczających 1/250
odległości między podporami lub 20 mm, dopuszczając niższą z tych wartości, oraz nie
wykazywać odkształceń płaszcza wywołujących efekty akustyczne. Przewody instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - klasie B szczelności. Ponadto przewody powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, izolowane cieplnie i
przeciwwilgociowe. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być
wyposażone w przepustnice zlokalizowane w miejscach umożliwiających regulację instalacji,
a także odcięcia dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego.
Wentylatory
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na
konstrukcję budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie łuczników elastycznych. Jednak
obserwując spotykane na rynku konstrukcje zespołów wentylatorowych w sekcjach central
wentylacyjnych należy stwierdzić, iż wielu producentów stara się już w samych
urządzeniach zapewnić skuteczne zabezpieczenie przed przenoszeniem się drgań.
Ponadto :
- przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami;
- wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny posiadać
otwory wlotowe zabezpieczone siatką lub częściej spotykane rozwiązanie - zamykanie
komory wentylatorowej „na klucz" gdzie jej otwieranie staje się możliwe dopiero po
wyłączeniu urządzenia wyłącznikiem elektrycznym
Wymienniki ciepła
- Sposób przyłączania przewodu doprowadzającego czynnik chłodnicy do chłodnicy
powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód
zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry, natomiast w
przypadku nagrzewnic parowych sposób przyłączania przewodu zasilającego i powrotnego
powinien być odwrotny;
- Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien
odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić
możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody
z instalacji. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku zamontowania przewodów instalacji
grzewczej do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych, należy zapewnić
przeciwprądowy przepływ wody względem kierunku przepływu powietrza. Połączenie
wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinno być wykonane za pomocą elastycznych
elementów łączących
Urządzenia do odzyskiwania ciepła
- Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinno być wyposażone w otwór rewizyjne w
przewodach umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umożliwia
ich czyszczenia w inny sposób.
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Filtry powietrza
- Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji;
- Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub
zabezpieczyć je przed zabrudzeniem.
Zapis o regeneracji filtrów jest trudny do zaakceptowania, ponieważ spotykane na rynku
sugestie producentów urządzeń i elementów eksploatacyjnych wskazują konieczność
wymiany filtrów na nowe w przypadku ich zabrudzenia, gdyż próby ich czyszczenia są
nieskuteczne, zaś same wkłady mogą stracić swoje właściwości filtracyjne.
Nawiewniki, wywiewniki
- W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za
pomocą, przewodów elastycznych nie należy: zgniatać tych przewodów, stosować
przewodów dłuższych niż 4 m;
- Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę,
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody;
- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w
pozycji całkowicie otwartej.

7.

TRANSPORT.

Kanały, kształtki, kratki anemostaty i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Kanały
powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wyładunek kanałów i kształtek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie. Elementów sieci wentylacyjnej nie wolno
zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać po pochyłych legarach lub ręcznie.
Podczas załadunku transportu oraz wyładunku rur oraz armatury należy ściśle przestrzegać
wymagań producenta.
Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

8.

8.1.

WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja wentylacji.
Roboty przygotowawcze.
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w
budynku na ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod
względem kolizji z istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy.

8.2.

Roboty instalacyjno-montażowe.

8.2.1. Wymagania ogólne.
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Przewody wentylacyjne należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. CZ. II. Instalacje sanitarne
i przemysłowe oraz COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z
Dokumentacją Projektową. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć: +/-1cm .
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy
pomocy odpowiednich kształtek, łuków lub kolanek.
8.2.2. Montaż przewodów rozprowadzających.
Montaż rur instalacji chłodniczej należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (tom II) - Arkady 1988 r. oraz
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozprowadzenie instalacji wentylacji wykonać w izolacji ciepłochronnych.

8.2.3. Izolacja termiczna kanałów.
Wykonać izolację termiczną kanałów okładziną z wełny mineralnej 30mm.
Kanał czerpny zaizolowany okładziną z wełny mineralnej 80mm.
8.2.4. Oznakowanie przewodów w maszynowni
Wszystkie kanały w pomieszczeniu maszynowni należy czytelnie oznaczyć. Oznaczenie
powinno polegać na opisie kanałów np. N – nawiew, a także naklejeniu lub
pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego dla odróżnienia nawiewu i wywiewu.
9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Roboty montażowe.
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z
wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlanomontażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.
Należy przeprowadzić następujące badania:
a) zgodności z Dokumentacją Projektową
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
c) ułożenia przewodów:
- ułożenia przewodu na podłożu,
- odchylenia osi przewodu,
- zmiany kierunków przewodów,
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,
- kontrola połączeń przewodów,
d) wykonanie izolacji termicznej kanałów,
e) szczelności przewodu
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Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

Odbiór robót.
Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN 12599
Sprawdzenie kompletności wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania
z projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) porównać wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektową, zarówno w
zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części
zamiennych;
b) sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i
konserwację;
d) sprawdzić czystość instalacji;
e) sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
Kontrola działania
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy
instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo
zamontowane i działają efektywnie.
Pomiary kontrolne
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry

projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
f) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót
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Dziennik Budowy
g) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robót
h) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
i)

protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze itp.)

j)

protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu

k) protokoły przeprowadzonych płukań przewodu łącznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych
l)

świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia
usterek
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupełnienia
- protokoły z przeprowadzonej regulacji wydajności wentylacji
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność za zakres robót zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inżyniera oraz dokonaniu
sprawdzenia zamontowanych elementów , armatury lub urządzeń i przedłożeniu przez
wykonawcę atestów wbudowanych materiałów i urządzeń .
Cena wykonania robót obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urządzeń i armatury,
dostarczenie materiałów,
przygotowanie podłoża,
ułożenie rur wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża,
montaż armatury, zaworów, manometrów itp.,
wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,
przeprowadzenie próby szczelności rurociągu,
przeprowadzenie płukania instalacji,
oznaczenie rurociągów,
włączenie instalacji c.o. do źródeł zasilania,
oznakowanie uzbrojenia,
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe.
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-EN 814-3:2000
Klimatyzatory i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja
ziębienia. Wymagania
PN-EN 1505:2001
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym. Wymiary
PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym.
Wymiary
PN-EN 1751:2002
Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykających
PN-EN 1886:2001
Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne
PN-EN 12220:2001
Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do
wentylacji ogólnej
PN-EN 12236:2003
Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymałościowe
PN-EN 12238:2002 (U)
Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza
PN-EN 12589:2002 (U)
Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002
Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-EN 13182:2002 (U)
Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach
PN-ISO 5221:1994
Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w
przewodzie
PN-ISO 6242-2:1999
Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości powietrza
PN-B-01411:1999
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-76/B-03420
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Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
Wymagania (Zmiana Az3)
PN-73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-03434:1999
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996
Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych
PN-92/M-52030
Urządzenia do oczyszczania powietrza i innych gazów. Terminologia
Dz.U. Nr 75
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 109, poz. 1156
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004r . zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie
Dz. U. z 2003 r. Nr 207
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U.Nr 13 z 10.04.1972 r.
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia
23.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych
INSTAL wrzesień 2002
COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń.
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1.

PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania – PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA BIURA
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

2.

ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie j.w.

3.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji centralnego
ogrzewania jako ogrzewania grzejnikowego wykonanego z rur stalowych w systemie
Geberit Mapress z zastosowaniem grzejników stalowych płytowych.

4.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej
instalacji.
5.

MATERIAŁY I URZĄDZENIA.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
5.1.
Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur stalowych w system Geberit
Mapress. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz,
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.
5.2.
Grzejniki
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Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu z
podejściem dolnym.
5.3.
Armatura
Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne
5.4.

Izolacja termiczna

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych
z pianki
polietylenowej.
Otuliny muszą
posiadać aprobatę techniczną
o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
5.5.

Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów.
6.

TRANSPORT.

6.2.

Rury

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
6.3.
Grzejniki
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
6.3.

Armatura

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
6.4.
Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. 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 się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
7.

WYKONANIE ROBÓT.
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Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje grzewcze.

7.1. Roboty przygotowawcze.
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w
budynku na ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod
względem kolizji z istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy.

7.2. Roboty instalacyjno-montażowe.
7.2.1.

Montaż rurociągów

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem 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.
Kolejność wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem
wstępnym, wykonanie połączeń.
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w
kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubo ści
ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.
7.2.2.

Montaż grzejników

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej
110 mm.
Kolejność wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
zawieszenie grzejnika,
podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub
by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone,
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grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i
skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.
7.2.3.

Montaż armatury i osprzętu

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz
pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:
sprawdzenie działania zaworu,
nagwintowanie końcówek,
wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem
uszczelniającym,
skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu,
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez
oś przewodu.
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z
zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod
zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy, np. firmy Naval.
7.2.4.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze
zewnętrznej powyżej 0°C.
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać
10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie
kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym
punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie
stwierdzono przecieków ani roszenia.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy
najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczających parametrów obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą
instalacji.
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8.

PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi, średnice nominalne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje
sanitarne i przemysłowe.
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. „Warunki techniczne
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. PN91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i
badania”. PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna imetody badań (zmiana A1)”. PN-B02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości
wody”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-IS-03
INSTALACJA WODY ZIMNEJ , CIEPŁEJ
I KANALIZACJI SANITARNEJ
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SST-IS-03 Instalacja wody zimnej , ciepłej i kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru instalacji Wody Zimnej , Ciepłej I Kanalizacji Sanitarnej PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA BIURA AGENCJI
RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

2.

ZAKRES STOSOWANIA.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót

3.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wody zimnej , ciepłej
, cyrkulacji z rur Al./Pex oraz kanalizacji sanitarnej

4.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Instalacja wodociągowa wewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujących się
wewnątrz budynków odbiorców , zaopatrujący w wodę ludność lub urządzenia.
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

5.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia
zaprojektowanych materiałów –
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

6.

MATERIAŁY I URZĄDZENIA.
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
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wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
6.1.

Przewody
Instalacja wodociągowa ppoż. wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

6.2.

Armatura
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową
o podwyższonym standardzie.

6.3.

Izolacja termiczna
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. zgodnie z Warunkami technicznymi,
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

6.4.

Składowanie.

6.4.1.

Rury.
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy
prostek należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych
bokach przekroju,
większych od wystających części kołnierza lub kielicha. Rury można przechowywać na
przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno-, lub wielowarstwowo.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota,
z podkładach drewnianych. Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości
i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych
stosów lub pojedynczych rur.

6.4.2.

Kształtki, armatura .
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.
Przy składowaniu materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.

6.5. Sprzęt.
Do przygotowania oraz łączenia rur należy stosować podstawowe narzędzia hydrauliczne.
6.6. Transport.
6.6.1.

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

6.6.2. Elementy wyposażenia
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych
w pojemnikach.
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Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę
należy składować w magazynach zamkniętych.

6.6.4. Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać
w pomieszczeniach krytych i suchych. 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 się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

7.

WYKONANIE ROBÓT.

7.1.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje wodne.
Roboty przygotowawcze.
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć
w budynku na ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod
względem kolizji z istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy.

7.2.

Roboty instalacyjno montażowe.

7.2.1.

Wymagania ogólne.
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne
i przemysłowe.
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy z Dokumentacją
Projektową.
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć: +/-2cm.
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy
pomocy odpowiednich kształtek, łuków lub kolanek. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie
na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2 ,o (tangens kąta skrzyżowania 0.035).
Przy montażu wszelkiej armatury należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta.

7.2.2.

Montaż przewodów
Instalacje wody zimnej i c.w.u. z ALU-PEX. Rury prowadzić w bruzdach i podtynkowo
stosując uchwyty do rur. Do kompensacji przewodów wykorzystać naturalną zmianę trasy
ułożenia rur oraz kompensatory u-kształtowe. Stosować połączenia rur gwintowane oraz
zaciskowe dla Alu-pex, połączenia
z armaturą poprzez króćce z nagwintowanymi
końcówkami.
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Trasa ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. Przed układaniem przewodów należy
do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować
sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem 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.
Kolejność wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
wykonanie połączeń.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między
zewnętrzną ścianą
i wewnętrzną
należy
wypełnić
rury
tulei
odpowiednim
materiałem
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone
za pomocą
jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać
odpowiednich
tulei
zabezpieczających.
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.
Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

7.2.3.

MontaŜ

zaworu czerpalnego ze złączką do węŜ a.

Zawory czerpalne ze złączką do węża na wysokości ok. 30 cm nad posadzką.
7.2.4.

Izolacja termiczna rur .
Rurociągi wody zimnej po zmontowaniu otulić pianką polietylenową Thermaflex, w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem się wilgoci. Minimalna grubość izolacji 13mm.
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu
szczelności
próby
i wykonaniu
zabezpieczenia
antykorozyjnego
powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości
wykonania
powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich
styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi.

7.2.5.

Próba szczelności instalacji.
Instalację wody zimnej i ciepłej należy poddać próbie szczelności. Próba szczelności
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi
w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne
i przemysłowe. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka,
aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min
poniżej wartości ciśnienia próbnego.
Przed hydrauliczną próba szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie
badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron . Końcówki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich
zaślepek z uszczelnieniem , a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed
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przesunięciem w planie i profilu. Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć jako 1,5
najwyższego występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego.
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz
Aprobatą techniczną. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy
pompie hydraulicznej.
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.

równe

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy
dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody
powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany , jeżeli wypływająca z niego
woda jest przeźroczysta i bezbarwna.
Instalacje wody zimnej z rur stalowych. Rury prowadzić po ścianach stosując uchwyty do rur.
Do kompensacji przewodów wykorzystać naturalną zmianę trasy ułożenia rur. Stosować
połączenia rur gwintowane dla rur stalowych, połączenia z armaturą poprzez króćce
z nagwintowanymi końcówkami.
Trasa ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. Przed układaniem przewodów
należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej
i muru).
Przed zamontowaniem 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.
Kolejność wykonywania robót:
wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
przecinanie rur,
założenie tulei ochronnych,
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
wykonanie połączeń.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia
przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za
pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.
7.2.6.

Podłączenie instalacji – źródło wody .
Zaprojektowaną instalacje wody zimnej należy zasilić z istniejącej instalacji wodociągowej.
Do instalacji włączyć się za pomocą kształtki przejściowej .

8.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych
należy przeprowadzić zgodnie
z wymaganiami określonymi
w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót
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budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.
Należy przeprowadzić następujące badania:
zgodności z Dokumentacją Projektową
materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
ułożenia przewodów:
ułożenia przewodu na podłożu,
odchylenia osi przewodu,
zmiany kierunków przewodów,
zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,
kontrola połączeń przewodów,
płukanie sieci,
badanie jakości wody po wykonaniu sieci,
układania przewodu w rurach ochronnych
wykonanie izolacji termicznej rur,
szczelności przewodu
Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

8.1.

Odbiór robót.
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
protokoły badań szczelności instalacji.
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PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność za zakres robót zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inżyniera oraz dokonaniu
sprawdzenia zamontowanych elementów , armatury lub urządzeń i przedłożeniu przez
wykonawcę atestów wbudowanych materiałów i urządzeń .
Cena wykonania robót obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urządzeń i armatury,
dostarczenie materiałów,
przygotowanie podłoża,
ułożenie rur wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża,
montaż armatury, zaworów, manometrów itp.,
wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,
przeprowadzenie próby szczelności rurociągu,
przeprowadzenie płukania instalacji,
oznaczenie rurociągów,
włączenie instalacji c.o. do źródeł zasilania,
oznakowanie uzbrojenia,
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-85/B-02421
PN-83/H-02651
PN-92/B-01706

Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.
Armatura i rurociągi, średnice nominalne.
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne
i przemysłowe.
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń.
PN-92/B-01706

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-E

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.....CPV 45310000-3
ROBOTY W ZAKRESIE OPRAW ELEKTRYCZNYCH............CPV 45311200-2
INSTALOWANIE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH...............CPV 45315700-5
INSTAL. POŻAROWYCH SYS. ALARMOWYCH....................CPV 45312100-8

1 WSTĘP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja techniczna ST-1E odnosi się do wymagań technicznych dotyczących
wykonania instalacji elektrycznych w lokalu znajdującego się w istniejącym budynku
biurowym, należącym do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
zlokalizowanym przy ul. Papieża Jana Pawła II 11a w Kamiennej Górze. Celem
inwestycji jest urządzenie w nim biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji robót przy
wykonywaniu instalacji elektrycznych w przedmiotowym pomieszczeniu.
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm
krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji
Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w
których są wymienione. Normy krajowe należy rozumieć jako Polskie Normy lub ich
odpowiedniki z krajów Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te są
dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Wykonawca jest
zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku
z wykonaniem prac objętych Zamówieniem i stosowania ich postanowień na równi z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada
się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
robót z Dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.
2 MATERIAŁY
2.1 WYMAGANIA OGÓLNE
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 Wymagania ogólne, pkt.
2 Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją
projektową, ST i obowiązującymi normami.
2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW
Materiałami do wykonania robót są:
- rozdzielnia RG wg schematu
- rozdzielnia R1 wg schematu
- rozdzielnia RK wg schematu
- przewód YDYp 3x1,5 mm²
- przewód YTKSY 1x6x0,5 mm²
- kabel YKY 5x10 mm²
- kabel YKY 5x25 mm²
- centrala alarmowa
- manipulator
- sygnalizator zewnętrzny
- czujnik magnetyczny - 28 szt.

-

czujnik ruchu PIR 7 - szt.
osprzęt instalacyjny ( gniazda wtykowe oraz włączniki)
projektowane oświetlenie dostropowe
taśma stalowa ocynkowana 25x4 mm.
mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pożarowej POLON-4100 o pojemności 2 linii
dozorowych z zasilaczem sieciowym i akumulatorami.
adresowalne ręczne ostrzegacze pożaru ROP z izolatorem zwarć ROP-4001M
adresowalne optyczne czujki dymu DOR-4043
adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001
gniazda do czujek szeregów 40 i 4040
ramka maskująca (czerwona) RM-60-R do wersji natynkowej.
sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny W2, SAOZ-Pd,
przewody 2x skrętka UTP kat.6
inne materiały pomocnicze.

3 SPRZĘT
3.1 WYMAGANIA OGÓLNE
Podano w ST-00 Wymagania ogólne. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
3.2 SPRZĘT DO ROBÓT INSTALACYJNYCH
Wykonawca przystępujący do wykonania robót instalacyjnych, powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- śrubokręty, zarabiarki do kabli, noże, itp.,
- młotki, przecinaki, haczyki do mocowania przewodów itp.
- rusztowania i drabiny zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.
- sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości
- innych narzędzi pomocnych przy prowadzeniu robót instalacyjnych.
4 TRANSPORT
4.1 WYMAGANIA OGÓLNE
Podano w ST-00 Wymagania ogólne. Transport powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Wszystkie elementy powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami
producentów.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
5.2 INSTALACJA WEWNĘTRZNA
Instalacje wykonać w układzie TN-S zgodnie z projektem budowlanym, wiedzą
techniczną i obowiązującymi normami w tym zakresie.
5.3 ROZDZIELNIE I TABLICE ROZDZIELCZE
Rozdzielnie RG, R1 i RK należy wykonać zgodnie ze schematem i zabudować jako
wtynkowe w miejscach pokazanych na rysunkach.
5.4 PRZEWODY
Rodzaj i przekroje przewodów pokazano na schemacie w Dokumentacji projektowej.
Przewody należy układać według Dokumentacji projektowej.
5.5 OPRAWY OŚWIETLENIOWE

Należy zastosować oprawy oświetleniowe jak pkt 2.2.
5.6 INSTALACJA SAP
Przewody należy układać zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentacją Projektową.
Instalację wykonać w następującej kolejności:
- wykonanie okablowania,
- sprawdzenie parametrów czujek, sygnalizatora akustycznego i ręcznego ostrzegacza
przed montażem,
- instalowanie czujek, sygnalizatora akustycznego i ręcznego ostrzegacza,
- instalacja centrali pożarowej,
- sprawdzenie prawidłowości działania centralki,
- zaprogramowanie centrali.
5.7 OSPRZĘT
Osprzęt instalacyjny montować w tynku i na tynku zgodnie z normami dotyczącymi
montażu osprzętu instalacyjnego.
5.8 POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
Należy wykonać GSW i połączyć z uziomami zewnętrznymi. Połączenia główne
wykonać bednarką stalową Fe/Zn 25x4mm. Bednarkę pomalować na kolor zielono żółty. Pozostałe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem miedzianym w
izolacji koloru żółto – zielonego o przekrojach 16 mm²,10 mm², 6 mm², 4 mm², 2,5
mm².
5.9 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
Jako ochronę przed porażeniem zastosowano wyłączniki szybkie zgodnie z normą
PN-E-05009.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 WYMAGANIA OGÓLNE
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
6.2 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
6.3 KABLE I OSPRZĘT KABLOWY
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie
atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów.
6.3.1 Układanie kabli
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy sprawdzić, czy
kable są ułożone zgodnie z normą (schematami).
6.3.2 Sprawdzenie ciągłości żył
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy
wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik
sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz
jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.
6.4 BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI
Przed oddaniem do eksploatacji należy przeprowadzić badania odbiorcze instalacji.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
8.2 OCENA WYNIKÓW ODBIORU
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz
odbiór końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w
Dokumentacji projektowej i w obowiązującej normie, to wykonane roboty instalacji
elektrycznych należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy choćby
jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały
dokonane poprawki doprowadzające stan robót instalacyjnych do ustalonych
wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty
należy uznać za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za
niezgodne z Dokumentacją projektową i obowiązującymi normami należy poprawić w
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak
zgodności z wymaganiami, należy rozebrać, a następnie wykonać ponownie.
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROZLICZANIA I PŁATNOŚCI
Podano w ST-00 Wymagania ogólne.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawy i Rozporządzenia i inne dokumenty oraz instrukcje wymieniono w ST-00
Wymagania ogólne.
10.1 NORMY
- PN-IEC 60364-5-559:2003P - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
- PN-EN 61140:2005 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne
aspekty instalacji i urządzeń
10.2 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
- Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla zastosowanych
materiałów,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych,
Wydawnictwo Arkady,
- ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

