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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych
realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach
publicznych).
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
(SST)
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych
innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu –
także dziennik montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a)

obronności

organizacyjnych

lub

bezpieczeństwa

podległych

państwa,

Ministrowi

Obrony

będący

w

dyspozycji

Narodowej,

jednostek

Ministrowi

Spraw

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy
organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
robót.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną

będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
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kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 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.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
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odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do
ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania
SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów

technicznych.
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dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót
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oparte

na

wymaganiach

sformułowanych

w

dokumentach

umowy,

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- 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,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urządzeń
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością 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, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy
pisemne
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badawczych, jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• 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.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik

budowy

jest

wymaganym

dokumentem

urzędowym

obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy 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 Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty 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,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
• 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 Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie

Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy

i
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Inspektora

nadzoru.

Odbiór

będzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
wtrakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W
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uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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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.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZj),
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9.

kopię

mapy

zasadniczej

powstałej

w
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geodezyjnej

inwentaryzacji

powykonawczej.
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
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Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu robót, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838

z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 48 poz. 401)

KOD 45262500-6 ROBOTY MUROWE
1. CZESC OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robót murowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnosc, że
podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu

metod wykonania,

wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Przedmiot i zakres robót objetych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i
majace na celu wykonanie
murów zewnetrznych i wewnetrznych obiektów tzn.:
- Uzupełnienie scian i zamurowanie otworów w scianach cegła pełna kl. 15
- Wykonanie scianek działowych z bloczków z betonu komórkowego
- Wykonanie scian z bloczków z betonu komórkowego
- Wykonanie połaczen scian istniejacych z nowoprojektowanymi
- Wykonanie na dachu obudowy klapy dymowej
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac moKna kaKda wode zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uKycie wód sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierajacych tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 Wymiary l = 250 mm, s =
120 mm, h = 65 mm Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilosc cegieł połówkowych, peknietych do 10% ilosci cegieł badanych
Nasiakliwosc nie powinna byc wieksza od 16%. Wytrzymałosc na sciskanie 15 MPa.
Odpornosc na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15C i odmrażania
- brak uszkodzen po badaniu.
Odpornosc na uderzenie powinna byc taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na
inne cegły nie rozpadła sie na kawałki; moKe natomiast wystapić wyszczerbienie lub jej
pekniecie. Ilosc cegieł nie spełniajacych powyKszego wymagania nie powinna być
wieksza niż:
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł.
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 5
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 2,15-2,8 kg
Nasiakliwosc nie powinna byc wyKsza niK 22%.
Wytrzymałosc na sciskanie 5,0 MPa
Gestosc pozorna 1,3 kg/dm3
Współczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odpornosc na działanie mrozu po 25 cyklach zamraKania do -15C i odmraKania
- brak uszkodzen po badaniu.
2.3. Bloczki z betonu komórkowego
Bloczki YTONG TERMO do murowania na cienkie spoiny maja szerokosc równa grubosci
muru. Bloczki podstawowe produkowane sa z gładka i z profilowana powierzchnia czołowa
na pióro i wpust, bloczki uzupełniajace - tylko z gładka powierzchnia czołowa.
Przyjete przez firme Xella Polska oznaczenie bloczków składa sie z symbolu PP, klasy i
odmiany betonu komórkowego YTONG oraz litery (liter) okreslajacych ukształtowanie
powierzchni bocznych. Symbol PP oznacza bloczki o dużej dokładnosci, do murowania na
cienkie spoiny, towarzyszaca temu symbolowi liczba - klasa betonu
YTONG - oznacza 0,8 sredniej wytrzymałosci na sciskanie (MPa) bloczków w stanie
powietrzno-suchym (0,95 wytrzymałosci kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba
za kreska ukosna -górna granice gestosci objetosciowej w stanie suchym.
Jako dodatkowe oznaczenie bloczków, uwzgledniajac ukształtowanie powierzchni bocznej,
stosuje sie: S - pióro i wpust; GT - powierzchnia płaska z uchwytem montaKowym; S+GT -

pióro i wpust z uchwytem montaKowym; bez oznaczenia literowego - powierzchnia
płaska.
Podstawowy asortyment bloczków sciennych stanowia klasy betonu i odpowiadajace im
odmiany: PP1.5/0,35 , PP2.0/0,40 , PP3.0/0.50 i PP4.0/0.60.
Wymiary nominalne podstawowych bloczków sciennych YTONG:
Wymiar Wartosc [mm]
Długosc 599
Wysokosc 199
Szerokosc 115; 150; 175; 200; 240: 300; 365; 400
Do zewnetrznych scian konstrukcyjnych w czesci nadziemnej budynku stosowane sa
zwykle bloczki PP2 lub PP3, a do wewnetrznych scian konstrukcyjnych oraz scian piwnic PP4. Do zewnetrznych scian wypełniajacych stosowane sa zwykle bloczki PP1.5 i PP2.
Bloczki uzupełniajace, stosowane w przypadku, kiedy wysokosc kondygnacji w swietle nie
jest wielokrotnoscia 200 mm, maja długosc 599 mm. wysokosc 99 mm i szerokosc 200.
240, 300, 365 i 400 mm i produkowane sa z betonu komórkowego PP4/0 6. Bloczki te
maja gładkie powierzchnie czołowe.
2.4. Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoin
Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje sie zaprawe murarska YTONG.
Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha
mieszanka do zarobienia woda na placu budowy.
Wytrzymałosc na sciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na połówkach
beleczek 40 x 40 x 160 mm obciaKanych na całej
powierzchni, wynosi:
po 7 dniach - 5,2 MPa po 17 dniach -9,3 MPa po 43 dniach – 15,0 MPa
2.5. Łaczniki systemowe do ścianek działowych wg instrukcji producenta
2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy
składników zaprawy dla marki 5:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 : 4
1 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie
Zaprawe należy przygotowac w takiej ilosci, aby mogła byc wbudowana możliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5<C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennegootrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skład objetosciowy zapraw naleKy dobierac doswiadczalnie, w zaleKnosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Roboty można wykonac przy użyciu dowolnego typu sprzetu.
4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materiałów
Materiały i elementy moga być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5
5.2.Wymagania ogólne:
a)Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiazania i grubości
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek,
wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejnosci należy wykonywac mury nośne. Ścianki działowe grubości
poniżej 1 cegły należy murować nie wczesniej niż po zakończeniu scian głównych.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połaczenia murów wykonanych niejednoczesnie należy stosowac strzepia zazebione
końcowe.

d) Cegły układane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegła sucha, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w
murze polewac lub moczyc w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubosci mniejszej niż 1 cegła moga byc wykonywane przy temperaturze powyżej
0°C.
g) Projektowane sciany nosne i zamurowania łaczyc z istniejacymi prefabrykatami za
pomoca dwóch pretów fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w scianie żelbetowej na
kołki rozporowe.
h)Scianki zbroić bednarka 20*1.5 mm co trzecia spoina
Mury z cegły pełnej
5.3.Mury z bloczków z betonu komórkowego
Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe
bloczków

należy

przeszlifowac

w

celu

wyeliminowania

ewentualnych

drobnych

nierównosci i uzyskania płaszczyzny poziomej. Służy do tego packa do szlifowania - w
przypadku bloczków odmian 0.35 i 0.4 lub strug - w przypadku odmian 0.5 i 0,6.
Nastepnie, po starannym usunieciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia sie
bloczki narożne, rozciaga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku
pierwszej warstwy uzupełnia bloczki.
Zaprawe YTONG nakłada sie na powierzchnie wmurowanych bloczków przy pomocy kielni
YTONG o szerokosci równej szerokosci bloczków (grubosci muru). Zabkowana krawedz
kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kaKdej warstwie muru.
Jednorazowo nakłada sie warstwe zaprawy nie dłuższa niż około 3 m, aby zapobiec
stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.
Mury z bloczków YTONG z piórem i wpustem wykonuje sie w zasadzie bez wypełniania
zaprawa spoin pionowych.
Wystepują jednak miejsca wymagajace wypełniania tych spoin Sa to wszystkie styki, w
których pióro i wpust nie łacza się ze soba. Należą do nich miedzy innymi:
-naroża scian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łaczy sie z powierzchnia
boczna bloczka.
-spoiny bloczków przycietych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka sciany.
W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny
pionowe musza byc wypełniane zaprawą.
Przy układaniu kolejnych warstw muru. należy zwrócic uwage, aby spoiny pionowe w

poszczególnych warstwach mijały sie o co najmniej 80 mm. Dociete fragmenty bloczka
układane przy zakonczeniach sciany - np. na krawedzi otworu - nie moga byc krótsze niK
115 mm. Kolejne warstwy muru naleKy kontrolowac za pomoca poziomnicy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6\
6.2. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzic na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartosc margla.
W przypadku niemoKnosci okreslenia jakosci cegły przez próbe dorazna naleKy ja poddac
badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odpornosci na działanie mrozu).
6.3.Mury z bloczków z betonu komórkowego
Mury z bloczków YTONG powinny byc wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobata Techniczna AT-15-2700/2001 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaKowych. Odbiór
robót murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynków. JeKeli odbiór odbywa
sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej naleKy zwrócic uwage na
prawidłowosc wykonania otworów (zgodnosc z projektem). Najwieksze dopuszczalne
odchyłki wymiarów murów z bloczków YTONG nie powinny przekraczac wartosci
podanych w tablicy w rozdziale 6.1. W trakcie dokonywania odbioru szczególna uwage
należy zwrócic na:
- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczególnymi blokami, spoiny nie moga byc
wieksze niż 3 mm.
- sciany konstrukcyjne musza byc przewiazane wiazaniem murarskim. niedozwolone jest
zostawianie strzepi i pózniejsze domurowywanie scian,
- bloczki znajdujace sie na krawedziach scian, otworów drzwiowych i okiennych musza
miec długosc min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny sie
mijac o min. 80 mm.

6.4. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposób podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorów
materiałów i wyrobów powinny byc kaKdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.5. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmowac wg poniższej tabeli
Dopuszczalne odchyłki [mm]
Rodzaj odchyłek mury
mury spoinowane/niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długosci 3mm / 6 mm
- na całej powierzchni 10 mm / 20 mm
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m - 3 mm / 6mm
- na wysokosci kondygnacji 6mm / 10 mm
- na całej wysokosci 20 mm / 30 mm
Odchylenia kaKdej warstwy od poziomu
- na 1 m długosci 1 mm /2 mm
- na całej długosci 15 mm / 30 mm
Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długosci 1 mm / 2 mm
- na całej długosci 10 mm / 10 mm
Odchylenia wymiarów otworów w swietle
o wymiarach:
poinowane/niespoinowane
do 100 cm szerokosc +6, -3 /+6, -3
wysokosc +15, -1 /+15, -10
ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 /+10, -5
wysokosc +15, -10 / +15, -10
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostka obmiarowa robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Ilosc robót okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2.Odbiór robót murowych powinien sie odbyc przed wykonaniem tynków i innych
robót wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robót murowych powinny stanowić nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakosci materiałów i wyrobów dostarczonych na budowe,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikajacych,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie były zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku
8.3.Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych
8.4 Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ich odbiór powinien zostac wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i
szczegółowa specyfikacja techniczna) można zezwolić na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) należy określić zakres prac i rodzaj
materiałów koniecznych do usuniecia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy
powtórzyć.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robót ulegajacych zakryciu należy
zapisac w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.5.Odbiór cześciowy
Odbiór cześciowy polega na ocenie ilości i jakosci wykonanej czesci robót. Odbioru
cześciowego robót dokonuje sie dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem
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realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór czesciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności

kierownika budowy.
Protokół odbioru cześciowego jest podstawa do dokonania cześciowego rozliczenia robót,
jeżeli umowa taka forme przewiduje.
8.6. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocene rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiajacego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiazany jest przedłożyc komisji nastepujące dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,
8.7. Dziennik Budowy
- dziennik budowy i ksiażki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegajacych zakryciu i odbiorów czesciowych,
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.Ogólne ustalenia dotyczace podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne"
Kod CPV 45000000-7,
9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót może byc dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
czesciowych robót.
Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroży, łaczen ze scianami istniejacymi, zbrojen bednarka
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
Podstawe rozliczenia oraz płatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartosc tych
robót obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robót
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okreslony zakres robót.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B12050:1996 Wyroby budowlane
ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uKytku. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementów powszechnego uKytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Wymagania techniczne wykonania robót okreslaja:
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaKowych (tom I) Arkady,
Warszawa 1989 - 1990.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Kod 45260000 – WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac
związanych z uzupełnieniem pokrycia dachowego budynku Urzędu Miasta Kościerzyna w
Kościerzynie po wykonaniu klapy dymowej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3.Zakres robót budowlanych
- demontaż istniejącego pokrycia,
- naprawa podłoża,
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną,
- obróbki blacharski,
- wywóz i utylizacja papy i materiałów z rozbiórki.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.
2.MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej
(szczegółowej),
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
2.1.Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość
asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m²,
- grubość papy 3,4 mm,
- wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek).
2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papa pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:

-

gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2,
zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m²,
maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wzdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N,
wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%,
giętkość w obniżonych temperaturach - 25ºC,
grubość 5,4 +/- 0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN–
B–24625:1998.
2.4 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998.
2.5 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta.
2.6 Blacha stalowa – ocynkowana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–
92122. Blachy stalowe płaskie o gr. Min. O,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubość powłoki
cynku 275 g/m².
2.7 Izokliny – wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o
wymiarach 10x10 cm.
3.SPRZĘT
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są:
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem,
- mały palnik do obróbek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyskowy lub szcześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania
dużych powierzchni),
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- wąż do cięcia,
- wałek dociskowy z silikonową rolką,
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.
Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami
producenta. Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap
przestrzegać wymaganej wilgotności oraz czystości podłoża.
Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta
pap potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu.
4.TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Przygotowanie podłoża
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj.
oczyścić z

wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość
wykonanego
pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może
nastąpić
dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie
powierzchni
stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej.
5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na
powierzchni dachu.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie
niższej niż:
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach
bezpośrednio przed zgrzaniem.
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych
(ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.
Przy małych pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na
ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu
wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym
rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 –
1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie
wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową
rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt
duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy
o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12 – 15 cm
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze
szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach
arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały
się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych
pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45 ºC.
5.3 Obróbki klapy dymowej
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm)
nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izokliny wklejamy

opas papy podkładowej szer. o. 50 cm z wywinięciem na klapę i połać po 15 cm, podobne
wywinięcie na klapę ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej. Papę
nawierzchniową zakańczamy na pow. Komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną
klejem bitumicznym.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót,
materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania laboratoryjne
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub
zgodności z SST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi
właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy.
6.3 Badania jakości robót w czasie
budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.
7.OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.
8.2 Odbiór pokrycia z papy
- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez
nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy
naciąć nad miejscem przyklejenia papy,
- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża,
- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde
100 m².
8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych,
- sprawdzenie mocowania elementów do ścian,
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności i przewodów kanalizacyjnych.
Po zakończeniu całości robót należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół
odbioru.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z
ustaleniami umowy.
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami).
2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.

Kod 45410000 - TYNKOWANIE
Kod 45411000
WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.
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.
1.3. Zakres robót objętych ST
- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą
lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie
lub

mechanicznie,

do

której

wykonania

zostały

użyte

zaprawy

odpowiadające

wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".
- Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
- Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami
i oznaczają:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane

opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do
jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności;
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito
o prześwicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe".
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy
PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie będzie niższa niż +5°C.
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenośnych zbiorników na wodę.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materiałów
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą
BN- 88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
Kruszywa

można

przewozić

dowolnymi

środkami

transportu

w

warunkach

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur".
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.3. Przygotowanie podłoża
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B10100p.3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p.3.3.1.
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być
zgodne

z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. ,
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposób standardowy.
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu,4ecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.4.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnętrznych — w proporcji 1:1:2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robót 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej
na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w
szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,

- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych
elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m .
7.3. Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne
wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być

odebrany.
W takim przypadku należy przylać jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, —
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe.
8.4. Odbiór tynków
8.4.1.

Ukształtowanie

powierzchni,

krawędzie,

przecięcia

powierzchni

oraz

kąty

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien
zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m 2 powierzchni tynku według ceny
jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na
wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020.-1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz
obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna
(ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektów budowlanych.
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.
Projektant

sporządzający

dokumentację

projektową

i

odpowiednie

szczegółowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i
jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie malowania:
- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),
- zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych),
obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok
malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której
będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał
stałych (np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów
i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyną łąkową, terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów
i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w
postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodą.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robót malarskich

Dokumentację robót malarskich stanowią:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, póz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowę,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późn. zmianami),
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881),
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016
z późniejszymi zmianami).
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej
realizacji.
Powinny one zawierać:
- wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z
wyszczególnieniem materiałów do napraw,
- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się
na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powłok malarskich,
- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,
- warunki użytkowania powłok malarskich.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobata techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- żywicznych rozcieńczalnych wodą,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych
mieszanek do zarobienia wodą,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
wodą,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,
• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać
wymaganiom aprobat technicznych,
• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja

pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
3. SPRZĘT l NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"
Kod CPV 45000000, pkt 3
3.2. 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.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"
Kod CPV 45000000, pkt 4
4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz
rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod
CPV 45000000, pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod
malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać 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.),
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• 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,
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw
sztucznych)
z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione
zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być
uzupełnione.
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy,
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.
Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania
Rodzaj farby wilgotność podłoża w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczal- 4

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami w postaci suchych mieszanek
rozcieńczalnych wodą w postaci ciekłej 6
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu.
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone
farbą antykorozyjną.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową
lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie
powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych powyżej. Powierzchnia
betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.3.3. Tynki zwykłe
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie
powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczać wartości podanych wyżej
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o
wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy,
starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione
szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.
5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i
oczyszczone

ze

starej

farby.

Wkręty

mocujące

oraz

styki

płyt

powinny

być

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową,
na którą wydana jest aprobata techniczna.
5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż
4%oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót
malarskich 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 malarskich powierzchnie
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej
powietrza nie większej niż 80%. "
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić
odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić
z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i
mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża
spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania
określone w pkt. 5.4.1.
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 m ,
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
• zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacją projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, ~
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego

podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne
miejscowe prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralnoorganicznych.
Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją
projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatków modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie
przekraczającej 20 cm ,
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku
odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacją projektową,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"
Kod CPV 45000000, pkt 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w
następujących terminach:
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym,
dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie
elementów metalowych,
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie
napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, "wilgotność tynku,
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane
naprawy i uzupełnienia,
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie
wkrętów,
• elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B10020.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowowagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.2.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym
w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach
malarskich,
• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• ślady pleśni,
• zbrylenie,
• obce wtrącenia,

• zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót
malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie
gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
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.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady

farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli
żaden z kwadracików nie wypadnie,
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN
ISO2409:1999,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą
za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki
badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz
wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m .
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku
przez zastosowanie współczynników.
7.3. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających
jednostkowe
nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach
szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod
CPV 45000000, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
malarskich.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymierzone w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod
malowanie, określonymi w pkt. 5.3.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za
wykonane
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie
do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy
ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do
dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru podłoży,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie
i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z
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- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.'
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór
ostateczny (końcowy)". - Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej
jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
malarskie uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
- przygotowanie podłoży,
- próby kolorów,
- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i
drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania
robót,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
- likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi
lub terenu.
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej
płatności.
Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do
wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9
SST.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe
na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998

Lakiery

olejno-żywiczne,

ftalowe

modyfikowane

i

ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, 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. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania
ogólne.
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INSTALACJA

WODOCIĄGOWA

HYDRANTOWA
1. WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT ST.
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
instalacji hydrantowej związane z doprowadzeniem do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do
wykonania wewnętrznej instalacji hydrantowej przy użyciu materiałów odpowiadających
wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.
Zakres prac:
częściowy demontaż istniejącej instalacji hydrantowej,
włączenie w istniejący system instalacji wodociągowej,
ułożenie rur stalowych ocynkowanych instalacji hydrantowej,
montaż zaworów hydrantowych i szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem,
montaż uzbrojenia instalacji hydrantowej,
próby szczelności instalacji hydrantowej,
płukanie instalacji hydrantowej,
roboty i izolacyjne,
Roboty budowlane towarzyszące: wykucie bruzd ściennych, otworów (ST 452–2), roboty
odtworzeniowe (ST 454–1).
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo Budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.
Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno –
użytkową.
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub
sucha, zasilana ze źródła, zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru.
Hydrant – urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów
wodociągowych, majce zastosowanie w celach przeciwpożarowych. Hydrant posiada zawór i złącze do węża.
Uzbrojenie instalacji hydrantowej – Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację instalacji.

Zawór hydrantowy – zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wyposażony w nasadę pożarniczą umożliwiając podłączenie węży pożarniczych.
Hydrant wewnętrzny – zespół obudowany składający się z zaworu hydrantowego, węża
pożarniczego i z prądownicy wodnej, zasilany bezpośrednio z instalacji.
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacji wodociągowej.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacje 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". 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 co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE.
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
IS „Wymagania ogólne" pkt. 2. Materiały do budowy instalacji wodociągowej powinny być
zgodne z odpowiednimi normami łub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające,
że nie pogarszają jakości wody.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI HYDRANTOWEJ.
Rury przewodowe wodociągowe
Przewody:
Rura stalowa ocynkowana PN 16,

Armatura, osprzęt
Zawory odcinające PN 16,
Zawory zwrotne PN 16,
Zawór zwrotny antyskażeniowy PN 16,
Zawór pierwszeństwa (kombinacja regulatora i ogranicznika ciśnienia) PN 16,
Hydranty wewnętrzne w szafkach z wężem półsztywnym L= 30,0 m,
Wodomierze
Wodomierz sprzężony do wody zimnej,
Izolacja termiczna
Izolacja termiczna z pianki polietylenowej grubości 9, 13,mm,
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne".
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH.
-

Samochód dostawczy do 0,9t,
Spawarka elektryczna wirująca 500A,
Wyciąg jednomasztowy elektryczny,

4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne" pkt 4.
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynów na plac budowy.
4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH.
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi
spowodować uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy
o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz
ładować do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać,
Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i
przewodów, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki.
Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

-

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie
trwania prac instalacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż.,
a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.
5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej.
wytyczenie trasy rurociągów przeznaczonych do demontażu – wytyczenie trasy
przewodów na ścianach budynku,
wykonanie przekuć przez przegrody
5.3. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI
W zakresie robót budowlanych towarzyszących robotom instalacyjnym, należy wykonać:
wykucia bruzd do demontażu instalacji i montażu nowych odcinków rurociągów – wykucia otworów niezbędnych do montażu instalacji hydrantowej,
rozebranie modułowego sufitu z wełny prasowanej w zakresie niezbędnym do montażu instalacji prowadzonej w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz ponowny montaż modułów po wykonaniu robót,
po zakończeniu montażu rur i pozytywnych próbach ciśnieniowych, zamurowanie
bruzd ściennych oraz przygotowanie powierzchni do malowania,
Roboty montażowe instalacji hydrantowej
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w
odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i
dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.
Przewody układać w bruzdach ściennych lub w stropie podwieszonym.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników z próby szczelności przewody należy przepłukać
używając do tego celu wodę z wodociągu. Trasa przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura)

danej instalacji. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach
ochronnych. Mają one nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1
cm – dla rur stalowych, o 2 cm – dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją, a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. W tych miejscach nie należy łączyć rur. Przejścia
przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej. Hydranty wewnętrzne lokalizować
zgodnie z projektem budowlanym. Zawory powinny być umieszczone na wysokości 1,35 m
+ 0,05 m od poziomu podłogi. Nasada tłoczna powinna być skierowana do dołu. Usytuowanie nasady tłocznej oraz pokrętła zaworu względem ścian lub obudowy powinno
umożliwiać łatwe przyłączenie węża tłocznego wg PN–M–51151:1987 o wielkości zgodnej
z wielkościami nasady klucza do łączników wg PN–M–51014:1953. Przed hydrantem lub
zaworem powinna być dostateczne przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Ciśnienie przy
zaworze hydrantowym nie może być mniejsze niż 0,2 MPa, przy czym pomiaru ciśnienia
należy dokonać przy czynnym hydrancie.
5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ.
Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem
korozji.
5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE.
Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem
niepalnym, np. otuliną z pianki polietylenowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. OGÓLNE ZASADY.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6
6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA.
Kontrola związana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogólnymi.
Kontrola jakości robót będących tematem niniejszej specyfikacji, powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania
danej fazy robót zostały spełnione.
Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową w zakresie porównania wykonywanych bądź już wykonanych robót oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów,
badanie materiałów przeznaczonych do montażu poprzez porównanie ich cech z
wymaganiami dokumentacji projektowej, na podstawie dokumentów określających jakość materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne,
badanie prawidłowości zamontowania armatury w tym zaworów hydrantowych oraz
prawidłowości ich zadziałania,
kontrola stanu podparć i podwieszeń rurociągów,
badanie szczelności: w czasie trwania próby szczelności,
badanie jakości przeprowadzonych prac antykorozyjnych i izolacyjnych rurociągów,

6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI HYDRANTOWEJ
Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa,
instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku
ciśnienia.
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej
0°C.
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać
wodą.
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń.
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół
stwierdzający spełnienie wymaganych warunków.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.
Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji
OST.
7.2. SZCZEGÓLOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Jednostka obmiarowa:
m – > dla robót związanych z przewodami, izolacjami
sztuka – > dla elementów (armatura, itp.) i urządzeń.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w realnie na terenie budowy.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. OGÓLNE ZASADY.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
8.2. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiorowi końcowemu wg PN–81/13–10725 [11] i PN–91/13–10728 [13] podlega:
sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy
PN-81/1310725 [111),
badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu,
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z
wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić koniecz-

ne dalsze postępowanie. Przy odbiorze instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy
przedstawić co najmniej następujące dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza,
Dziennik budowy,
Atesty i zaświadczenia,
Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu
robót budowlanych zostały zakryte,
Protokoły prób szczelności przewodów instalacji,
Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
Świadectwa badań jakości wody.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne"
9.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.:
dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp.
montaż,
dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch),
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem poszczególnych elementów instalacji.
10. DOKUMENY ODNIESIENIA.
10.1. OGÓLNE.
Ogólne przepisy podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 10.
10.2. NORMY.
OBOWIĄZUJĄCE NORMY
1
PN-98/1-1-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
2
PN-13Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopa02863:1997
trzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa
+ Az1:2001
3
PN-13-02865:
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopa1997 +Apl
trzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
4
PN-ISO
4064- Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody
1:1997
pitnej zimnej. Wymagania
5
PN-ISO
4064-2 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody
+Ad1:1997
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
6
PN-EN
1074- Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania spraw6:2009
dzające. Część 6: Hydranty
7
PN-85/M-75002
Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i
badania
8
PN-EN
ISO Systemy zarządzania jakości. Podstawy i terminologia
9000:2006
9
PN-EN
ISO Systemy zarządzania jakością. Wymagania
9001:2009
+ AC:2009
10 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu
11 PN-H-04419:1977 Próba szczelności rur metalowych

12
13

PN-13Ochrona przeciwpożarowa budynków - Suche piony
02861:1994
PN-ISO
7858- Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomie3:1997
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKÓW
PN-92/13-01707
Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN-13-10720
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych
PN-ISO 4064-3:1997
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie
PN-ISO 7858-1:1997
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze Sprzężone. Wymagania
PN-ISO 7858-2:1997
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania
instalacyjne
PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociągowych
PN-B-10720:1998
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/M-54870
Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika
PN-88/M-54907
Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika
PN-88/M-54909
Łączniki kołnierzowe do wodomierzy
PN-88/M-75179
Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące ciśnieniowe
PN-89/M-75220
Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe
PN-76/B-02440
Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
PN-B-01706
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
PN-88/M-54911
Wodomierze hydrantowe
PN-1/B-10700.02
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur
stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700.04
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu
Normy archiwalne to dokumenty, które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione przez inne normy lub wycofane bez zastąpienia. Można je stosować, ale ten fakt
powinien być uzgodniony między współpracującymi stronami (np. dostawca – odbiorca).
Więcej na ten temat można przeczytać w Czasopiśmie Normalizacja 6/2001, w artykule
mgr Urszuli Teper pt. „Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej":... W normalizacji, u której podstaw leży dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy
nie należy wiązać z prawnym zakazem stosowania normy wycofanej. [..] Zbiór norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane [...J. Normy wy-

cofane tym różnią się od norm aktualnych, że prezentują mniej nowoczesne rozwiązania –
z punktu widzenia postępu naukowo –technicznego – jednak rozwiązania te nie są błędne.
10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr.
CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
Przepisy i wymagania SANEPID.

Kod 45310000-3
ROBOTY W ZAKRESIE
ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

INSTALACJI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej
(układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inżynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych
niskoprądowych.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji
technicznej szczegółowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant

sporządzający

dokumentację

projektową

i

odpowiednie

szczegółowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i
jakości tych robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe

wymagania

będą

spełnione

przy

zastosowaniu

metod

wykonania

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i
odbioru robót związanych z:
• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych
poza rozdzielnicami,
• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz
obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu
wykonanie robót związanych z:
• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, •

wykonaniem

wszelkich

robót

pomocniczych

w

celu

przygotowania

podłoża

(w

szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu
instalacyjnego itp.),
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją
techniczną,
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów
wyznaczonych w dokumentacji,
• ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach
zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla
sieci teleinformatycznych),
•

wykonaniem

oznakowania

zgodnego

z

dokumentacją

techniczną

wszystkich

wyznaczonych kabli i przewodów,
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a także podanymi poniżej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości,
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa,
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych
wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta,
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub
wyrobu. Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę
badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla
badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne

PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych
lub obcych w celu wyrównania potencjału.
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych,
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów
równoległych przewodów itp.
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:
• przepusty kablowe i osłony krawędzi,
• drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanały i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanały podłogowe,
- systemy mocujące,
- puszki elektroinstalacyjne,
- końcówki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice,
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania
energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia,
ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania
i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł
światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem
źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła
fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł
światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza,

odbłyśnika, rastra, abażuru.
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przeleżeniem
wspólnym

zabezpieczeniem,

kompletu

odpowiednio

połączonych

przewodów

elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię
(zabezpieczeniem).
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania
zgodnie z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnęk,
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaż uchwytów do rur i przewodów,
-

montaż

konstrukcji

wsporczych

do

korytek,

drabinek,

instalacji

wiązkowych,

szynoprzewodów,
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 zmian Dz. U. z

2005 r. Nr 75, póz. 664),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
póz.664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późniejszymi zmianami),
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji
projektowej

i

szczegółowej

specyfikacji

technicznej

wykonania

i

odbioru

robót

montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentów pod warunkiem:
- spełniania tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
2.1. Ogólne

wymagania dotyczące

właściwości materiałów,

ich

pozyskiwania

i

składowania podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii

elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz
aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego
upoważniony przedstawiciel:
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego
systemu oceny zgodności,
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje

techniczne,

normy

opracowane

przez

Międzynarodową

Komisję

Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds.
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie

materiały

do

wykonania

instalacji

elektrycznej

powinny

odpowiadać

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5.
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;
12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm 2.
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do
układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub

układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył
zależy od przeznaczenia danego przewodu.
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do
240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju
minimalnego 1,5 mm2.
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju
żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych,
obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy,
obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie
dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo.
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w
obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy
pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów
przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty
ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez
stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji
elektrycznej.
Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego
wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o
szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów
dodatkowych,
ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony
dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych
posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o
większych przekrojach żył). "
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce
montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na
temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanałów i listew są
zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości
(10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody
wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów
instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy
przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy.
Kanały pionowe o wymiarach - wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie
podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny
aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający
prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i
przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji
danych oraz audiovideo.
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów
o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są
szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na
temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość,
wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie
podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy
wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od
przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do
wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i
jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich:
od 0 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2)
natomiast średnice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne,
malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - średnice typowych rur
gładkich (sztywnych): od 0 13 do 0 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich:
od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania
kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.
Kanały podłogowe poziome o wymiarach - szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm

należy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne.
Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki
montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem 0 45
mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w
podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do
115 mm - z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach
pustakowych lub podniesionych.
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych
(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak
rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub
zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu
gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub
podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie
zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki
muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa o 60 mm,
sufitowa lub końcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 0 70 mm lub 75
x 75 mm – dwutrzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm 2. Puszki
elektroinstalacyjne

do

montażu

gniazd

i

łączników instalacyjnych

powinny być

przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących
prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie,
skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne
odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego
przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon
izolacyjnych.

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można
kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne
itp.
2.2.4. Sprzęt instalacyjny
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm
za pomocą wkrętów lub „pazurków".
• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania
bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0-2,5 mm2.
•

Obudowy

łączników

powinny

być

wykonane

z

materiałów

niepalnych

lub

niepodtrzymujących płomienia.
• Podstawowe dane techniczne:
- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: do 10 A,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.5.

Gniazda

wtykowe

ogólnego

przeznaczenia

do

montażu

w

instalacjach

podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".
- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą
wkrętów lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w
tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju
od 1,5-6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących
płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.6. Sprzęt do innych instalacji
Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:
• uruchamiającej instalację oddymiającą
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,
- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów
nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B")
lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN l NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"
4.2. Transport materiałów
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować
ostrożność

aby nie

uszkodzić

materiałów do

montażu.

Minimalne

temperatury

dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków,
ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
Należy

stosować

dodatkowe

opakowania

w

przypadku

możliwości

uszkodzeń

transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją
techniczną
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montażowej,
- złożenie na miejscu montażu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montażu osprzętu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu,
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo
kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach
lub podłożach,
- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników,
konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli

i przewodów (pkt 2.2.2.),
- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może
być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie
luku podane są w tablicy poniżej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450
- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez
kielichowanie),
- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź
po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,-

przed

zainstalowaniem

należy

w puszce

wyciąć

wymaganą

liczbę

otworów

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,
- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do
1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i
przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody
muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia,
- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej)

SST

lub

normami

(PN-EN

60446:2004

Zasady

podstawowe

i

bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),
- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie
bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć
kanałów instalacyjnych,
- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E04700:1998/Az1:2000.
5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych
zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu
opraw.
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem
pomieszczenia.
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.
Położenie

wyłączników

klawiszowych

należy

przyjmować

takie,

aby

w

całym

pomieszczeniu było jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk
ten występował u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą
kombinacją barwy zielonej i żółtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami
instalacji i schematami.
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z
połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z
częściami przewodzącymi innych instalacji.
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na
parterze.

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej.
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami
metalowymi, należy stosować iskierniki.
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronnej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod
CPV 45000000-7 pkt 6 6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i
przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin
częściowych i końcowych polegających na kontroli:
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do
kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych
materiałów,
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej,
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MQ.
Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość
potrąceń za obniżoną jakość.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary
odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt, kpi., m,
- dla kabli i przewodów: m,
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpi.,
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpi.,
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpi.
7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić
inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 450000007, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz
elementów

urządzeń,

które

ulegają

zakryciu

(np.

wszelkie

roboty

zanikające),

uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas

odbioru

należy

sprawdzić

prawidłowość

montażu

oraz

zgodność

z

obowiązującymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,
8.2.3. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi
urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe

obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających
wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji
technicznej szczegółowej,
- likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej
płatności.
Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do
wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres,przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem

prądem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje
oświetleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie
i inne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/
Ap 1:2002
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiórki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne

w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych.
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
póz.881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016
z późn. zmianami).
10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkoweg^ (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
póz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późniejszymi
zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, póz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE
(Dz.U. Nr 195, póz. 2011).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty

instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności
publicznej. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
–

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

kod CPV 45223210-1 – roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem
stali
KONSTRUKCJE STALOWE, SCHODY ZEWNĘTRZNE
ROBOTY ŚLUSARSKIE.
1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ślusarskich, jak również wymagania dotyczące stali konstrukcyjnej i konstrukcji stalowych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robót.
1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
ślusarskich, robót montażowych podczas wykonywania konstrukcji stalowych oraz
wymagań jakie powinna spełniać stal konstrukcyjna.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego
integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika
CPV :
2. MATERIAŁY
Konstrukcyjne elementy stalowe zastosowane zostały jako belki nadprożowe.
Materiały użyte w w/w konstrukcjach to: ceowniki [ 140 – ze stali St3SX, według projektu.
2.1.

Akceptowanie użytych materiałów

Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy
posiadają Aprobaty Techniczne.
2.2.

Stal konstrukcyjna

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne
gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą
Inżyniera jeśli posiadają Aprobatę Techniczną .
Stal dostarczana na budowę powinna:
mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych

przywieszek ze znakami zgodnie z PN-73/H-01102, spełniać wymagania określone w
normach przedmiotowych:
dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401,
dla ceowników PN-86/H-93403,
dla zetowników PN-55/H-93405
dla dwuteowników PN-86/H-93407
Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na
próbkach ISO Charpy'ego w temperaturze sprawdzana na próbkach Mesnager'a w temperaturze Niezależnie od przedstawionych wyżej wymagań wszystkie blachy winny być sprawdzone
metodą defektoskopii ultradźwiękowej celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych
materiału (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). Badanie to może być
wykonywane w hucie lub w zakładzie wytwarzającym konstrukcję.
Kształtowniki i blachy ze stali 18G2A na zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz
elementy montażowe – powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową pod względem
gatunków, asortymentów i własności.
2.3.

Łączniki i materiały spawalnicze

Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:
Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433
dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420,
dla topników do spawania żużlowego wg PN-67/M-69356.
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na
poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w
suchych,

przewietrzanych

i

ogrzewanych

pomieszczeniach.

Łączniki

i materiały

spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być
oddzielone od pozostałych.

3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzętu. Inżynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy dźwigi posiadają
ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu
sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności
przedstawiciela Inżyniera.
Zastosowany sprzęt do metalizacji jest zależny od zastosowanej metody tj.: systemu
termicznego natrysku gazowego, Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich
mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inżyniera.
Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewnić ciągłość wykonywanych prac oraz
uzyskanie wymaganej jakości robót.
Sprężarka powietrza użyta do piaskowania powinna posiadać wydajność nie niższą niż 5
m3/min.

4. TRANSPORT
4.1.

Transport i składowanie stali konstrukcyjnej

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od
substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby
ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad
gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.
Sposób transportu materiałów lub wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas
renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego nie może powodować obniżenia ich jakości lub
powstania uszkodzeń.
Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych,
fabrycznych opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich
materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
Cięcie elementów i obrabianie brzegów
Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt.
2.4.1.1. Dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne
lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne.
Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z grotu, naderwań. Przy cięciu nożycami

podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego
przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich.
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre
brzegi, które podlegać będą zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cięciu należy
wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu
tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane
przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie
gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i
powierzchnie przyległe powinny być oczyszczone z żużla, grotu, nacieków i rozprysków
materiału.

5.2

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w
Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach
podanych w tabl. 2, przy czym rozróżnia się:
wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów,
podlegające pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie
konstrukcji,
wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych
Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm]

Wymiar
nominalny [mm]
ponad

do

przyłączeniowego

swobodnego

500

1000

0,5

1,5

1000

2000

1,0

2,5

2000

4000

1,5

4,0

4000

8000

2,5

6,0

8000

16000

4,0

10,0

16000

32000

6,0

15,0

10,0

1/1000 wymiaru lecz

32000

nie więcej niż 50

5.3.

Czyszczenie powierzchni i brzegów

Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w

zakresie usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i
brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050.

5.4

Spawanie

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać uprawnienia państwowe
uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadającym aktualne uprawnienia. Niezależnie od posiadanych uprawnień zaleca się
sprawdzenie aktualnych umiejętności spawaczy poprzez wykonanie próbnych złączy
elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowej konstrukcji (szczególnie dotyczy
elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o
zwykłej wytrzymałości powinna
atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy
spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza
większa niż 80 %, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/s, temperatury powietrza
niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące
otrzymanie spoin należytej jakości.
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwając zgorzelinę i nierówności.
Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np.
przez zastosowanie odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. Obróbkę
spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę
mechaniczną pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie
przekroczy 3 % tej grubości.
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod muszą być zgodne z wymaganiami
obowiązujących norm i zaleceniami producentów.
Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów.
Wystąpienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy
o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody
w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody.
Suszenie elektrod przestarzałych jest bezcelowe, a użycie ich zabronione.
Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien
zapewnić utrzymanie określonych parametrów spawania, przy czym wahania natężenia i

napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10 %.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi.
Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm
żużlowych lub zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie
powinna przekraczać 15 % grubości spawanych elementów.

5.5.

Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy

5.5.1. Połączenia spawane
Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji
Projektowej. Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt.
Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego
marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają, ocenie jakości i odbiorowi. Badania
spoin polegające na oględzinach.

5.6.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

5.6.1. Przygotowanie powierzchni stali
Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania
powierzchni stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu
powinna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na
powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowościernego.
Do czyszczenia powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie
musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne
schropowacenie powierzchni.
Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie
będzie zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających
połysk. Po czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza
lub miękką zmiotką.
Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie
pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię
należy ponownie piaskować.
Powierzchnie na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą
samoprzylepną na odległości około 5 cm od przyszłej spoiny.

5.6.2. Przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie na elementach metalizowanych
Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym
powietrzem, a następnie umyć benzyną ekstrakcyjną.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu,
kurzu, zanieczyszczeń.

5.6.3. Wykonanie warstw nawierzchniowych
Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle z
wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich.
5.6.4. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach
Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości
po 50 mm po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w
wytwórni należy wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia.
Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia
czystości wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonac odpowiednie
powłoki. Warstwę farby podkładowej pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle wg
zaleceń producenta-kolejne warstwy.
5.6.5. Wykonanie napraw i uzupełnień
Naprawy

i

uzupełnienia

zabezpieczeń

po

spawaniu,

ewentualnym

prostowaniu,

transporcie itp. powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj.
czyszczeniu , naniesieniu powłoki warst podkładowych i warstw nawierzchniowych.
Wytwórca musi zapewnić Inżynierowi możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie.
Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich
warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy
wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3 oC od
temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym
niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych
godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji
występuje rosa.
Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych.

5.7.

BiHP i ochrona środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i
ochronie środowiska odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania
czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót,
niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera.
6.2 Kontrola jakości robót konstrukcyjnych
Kontrola jakości robót będzie obejmowała:
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym,
- odchyłki wymiarów liniowych,
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i
brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050
- badania obróbki spoin,
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02.
6.3. Kontrola jakości robót zabezpieczających
Kontroli jakości robót zabezpieczających - antykorozyjnych podlegają następujące
elementy tego procesu:
- kontrola materiałów
- kontrola warunków wykonania robót
- kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczającego
6.3.1. Kontrola materiałów
Kontrola ta obejmuje następujące materiały:
- do zmywania i odtłuszczania powierzchni
- do oczyszczania powierzchni z produktów korozji
- do metalizowania
- do malowania.
Kontrola materiałów do zmywania i odtłuszczania sprowadza się do sprawdzenia ich
zgodności z normami przedmiotowymi, sprawdzenia atestów i świadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Kontrolę materiałów używanych przy usuwaniu produktów korozji przez zastosowanie
obróbki strumieniowo-ściernej.
Kontrola ścierniwa do oczyszczarek strumieniowo-ściernych o obiegu otwartym polega na
sprawdzeniu:
- rodzaju używanego ścierniwa
- pochodzenia piasku: czy jest to piasek ostrokrawędziowy czy rzeczny o ziarnach
zaokrąglonych
- zawartości pyłów i drobnych frakcji poniżej 0,4 mm.
- uziarnienia.
Kontrola materiałów do malowania polega na sprawdzeniu:
- rodzaju używanych materiałów i ich zgodności z Rysunkami
- parametrów materiałów zgodnie z normami przedmiotowymi
- atestów na materiały
- braku osadu nie dającego się rozprowadzić
- w przypadku farb: odpowiedniej lepkości dostosowanej do sposobu malowania i rodzaju
używanej farby.
6.3.2. Kontrola warunków wykonania
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania warunków prowadzenia prac
malarskich podanych w p. 5 niniejszej Specyfikacji . Wynik kontroli należy wpisać do
Dziennika Budowy.
6.3.3. Kontrola sprawdzenia stosowania zaleceń producenta powłok malarskich
Kontrola ta polega na sprawdzeniu przestrzegania technologii i zaleceń producenta
wyrobów malarskich przy wykonywaniu powłok zabezpieczających.
6.3.4. Kontrola

jakości

wykonanych

robót

i

ocena

wykonanego

zabezpieczenia

antykorozyjnego
Kontrola

ta

i

ocena

związane

są

z

odbiorami

robót

międzyoperacyjne/ i odbiorem ostatecznym.
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące roboty:
zmycie i odtłuszczenie powierzchni
przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia
nałożenie warstwy metalizacyjnej

zanikających

/odbiory

szpachlowanie szczelin
dodatkowe zabezpieczenie krawędzi elementów
nałożenie warstwy nawierzchniowej
Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej należy sprawdzić:
Czy nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady żużla spawalniczego oraz czy
ostre krawędzie są wyokrąglone promieniem 2 mm.
Czy na powierzchni nie występują miejsca zatłuszczone
Ocenę jakości metalizacji należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym, przy świetle
dziennym lub sztucznym o mocy żarówki 100 W z odległości ok. 30 cm.
Po wykonaniu metalizacji należy sprawdzić czy:
Powłoka jest całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje
widocznych porów, pęknięć, pęcherzy, odstawań, przypaleń i miejsc nie przykrytych
Powłoka ma grubość 150

m z tolerancją –10%, +20%. Pomiary należy wykonać

ultrametrem np. typu A-52.
Za wynik pomiaru grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną z minimum 7-u odczytów
na badanej powierzchni, z tym że poszczególne odczyty winny mieścić się w granicach
tolerancji. Wymagana dokładność pomiaru 5%.
Badanie przyczepności natryskowej warstwy należy wykonać za pomocą ostro
zeszlifowanego przecinaka lub rylca, nacinając kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powłoka
natryskana musi być przecięta do podłoża.
Przyczepność uznaje się za dobrą gdy powłoka odrywa się od podłoża kawałkami
mniejszymi niż 5 mm2. Powłokę uznaje się za złą gdy odrywa się całymi kawałkami o
powierzchni ok. 10 mm2. Powłokę o nieodpowiedniej przyczepności należy usunąć
całkowicie, a element ponownie przygotować i metalizować na żądaną grubość.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostką obmiarową jest tona (t) wykonanych konstrukcji stalowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy.
a). Przejęcie robót zbrojarskich
b). Świadectwo Wykonania.
Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie ze Specyfikacją,
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a
Wykonawcą.
Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-87/M-04251

Struktura

geometryczna

powierzchni.

Chropowatość

powierzchni.

Wartości liczbowe parametrów.
PN-77/M-82002

Podkładki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003

Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.

PN-78/M-82005

Podkładki okrągłe zgrubne.

PN-78/M-82006

Podkładki okrągłe dokładne.

PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.
PN-85/M-82101

Śruby z łbem sześciokątnym.

PN-86/M-82144

Nakrętki sześciokątne.

PN-86/M-82153

Nakrętki sześciokątne niskie.

PN-83/M-82171

Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych.

PN-61/M-82331

Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.

PN-66/M-82341

Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.

PN-66/M-82342

Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności

korozyjnej środowisk.
PN-71/H-04653

Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji

wyrobów metalowych zabezpieczanych malarskimi powłokami ochronnymi.
PN-70/H-97050

Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni

stali do malowania.
PN-70/H-97051

Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
PN-70/H-97052

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali,

staliwa i żeliwa do malowania.

PN-79/H-97070

Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne

wytyczne.
PN-81/C-81508

Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpływu kubkami wpływowymi

(lepkość umowna).
PN-74/C-81515

Wyroby lakierowe. Nie niszczące pomiary grubości powłok.

PN-79/C-81519

Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia.

PN-80/C-81531

Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz

przyczepności między warstwowej.
PN-83/C-81545

Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw.

"Wytyczne stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych mostów stalowych będących w
eksploatacji"" wydane przez IBDiM, Zakład Mostów, Warszawa-1989 r.

MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ EI 30
1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej p.poż. w budynku Urzędu Miasta Kościerzyna..
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wszystkich robót związanych z montażem stolarki drzwiowej p. poż.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i p.poż. W skład tych robót wchodzą:
-

montaż drzwi p.poż EI 30 z przeszkleniem,

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.
stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna,
drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków.
okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki
służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem.
ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany
w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub we-wnątrz ościeży.
ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który
jest przeznaczony do zabudowania stolarką
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 4.
Dobór i montaż stolarki drzwiowej, wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w
dokumentacji.
2.2. Stolarka drzwiowa - drzwi przeciwpożarowe klasa odporności ogniowej: EI 30
Proponuje się zastosowanie drzwi p. poż EI 30: profile zamknięte, dwukomorowe z przekładką z płyty ogniochronnej, szkło ognioodporne, uszczelki przymykowe, samozamykacz.
Kolor do ustalenia na etapie wykonawstwa.
Konstrukcję drzwi i ścianek przeszklonych stanowią profile zamknięte, dwukomorowe z
blachy ocynkowanej z przekładką z płyty ogniochronnej, malowane proszkowo. Przestrzeń
pomiędzy profilami wypełniona szkłem ognioodpornym. Skrzydła drzwiowe p.poż pełne ze
standardowym przeszkleniem wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. min. 0,8 mm. Wypełnienie stanowi wełna mineralna. Przeszklenia – szkłem
ognioodpornym (szkło zespolone). Skrzydła drzwiowe zawieszone są standardowo w
ościeżnicy profilowej na dwóch zawiasach stalowych spawanych. W ościeżnicy oraz w
skrzydle drzwiowym w specjalnych rowkach profilowych umieszcza się uszczelki przymykowe. Drzwi wyposażone są w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy, z czołem ze stali nierdzewnej, wkładkę patentową, kołek antywyważeniowy, komplet
klamek z szyldem, samozamykacz. Montaż wykonać ściśle według instrukcji producenta
drzwi.
3. SPRZĘT.
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania przez wykonawcę.
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót.

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy
użyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej i okuć.
-

poziomica,

-

młotki ręczne,

-

wiertarki,

-

wkrętaki,

-

kliny,

-

ściągi.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.
4.2. Transport materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli
uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki należy stosować samochody skrzyniowe wyposażone w stojaki z pasami mocującymi i listwami dystansującymi. Każde drzwi z kompletami ościeżnic przed transportem powinny być
szczelnie okryte folią oraz powleczone folią ochronną na czas montażu. Dla uniknięcia
zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające na czas transportu. Stolarkę należy
zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na prowizorycznie wykonanych
stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość montażu stolarki drzwiowej. Wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być
umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:
-

nazwę i adres producenta,

-

oznaczenie ( nazwę handlową),

-

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.
Wykonawca prowadzący roboty związane z montażem stolarki podlega przepisom prawa
budowlanego.

Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia stolarki.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów
technologicznych. Wymiar drzwi – liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem,
a ościeżnicą).
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.
Przed przystąpieniem do prac montażu stolarki drzwiowej należy przeprowadzić kontrolę
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na:
-

sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej oraz wyposażenia w wymagane środki BHP,

-

sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych.

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna
obejmować
-

kontrolę wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki,

-

kontrolę między operacyjną,

-

kontrolę końcową.

6.1.1. Kontrola wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki.
Polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych. Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz nierówności powinno być zapisane w dzienniku budowy w formie liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach.
6.1.2. Kontrola między operacyjna.
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:
-

montażu ościeżnic,

-

montażu skrzydeł drzwiowych,

-

montażu okuć i osprzętu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości
drzwi, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
-

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

-

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

-

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do
obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami komplet dokumentów stanowią łącznie:
1. aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności
2. europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja
zgodności
Aprobata techniczna, certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności winny być kompletne
i uwzględniać wszystkie elementy zestawu stolarki. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1.
Przy wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania
robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące ościeży, montażu
stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacją.
Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona:
-

prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym
uwzględnieniem ilości kotew,

-

dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,

-

prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,

-

zgodność wbudowanego elementu z projektem.

Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i ościeżnicy.
Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować.
8.1.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.
8.1.2. Odbiór techniczny robót.
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien
objąć następujący zakres prac:
-

otwory na drzwi,

-

roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu,

-

uszczelnienia i regulację – na zasadach jw.,

Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu właściwie wykonanego montażu całej stolarki w obiekcie.
8.2. Płatności.
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2.
8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.
-

przygotowanie stanowiska roboczego,

-

dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,

-

ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

-

przygotowanie ościeży,

-

osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

-

montaż okuć i zamków,

-

dopasowanie i wyregulowanie,

-

usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,

-

likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT
-

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

-

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

-

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.

-

PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

-

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

-

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

-

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

-

PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.

-

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badań.

-

PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.

-

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.

