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CZĘŚĆ OGÓLNA
1.

Wstęp.

1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót termomodernizacyjnych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
wykonanie robót budowlano ustalonych z inwestorem.
W zakres robót określają n/w szczegółowe specyfikacje techniczne:
-

Roboty tynkarsko-malarskie
Roboty dekarsko blacharskie
Roboty dociepleniowe
Roboty instalacyjne

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami,
aprobatami i atestami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robót wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać
będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
1.8. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji robót albo przez personel
wykonawcy.
1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
1.10.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.
1.11.Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem.
2. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji budowy i SST.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
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warunków umowy ( jakości robót ) zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
3. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do
terenu budowy oraz na terenie budowy.
4. Wykonywanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i SST. Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach państwowych i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.
5. Kontrola jakości robót
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonywaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia
niezbędne do pobrania próbek, badań materiałów robót. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz
wytycznymi.Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi
wykonawca. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiałów celu dokonania kontroli jakości.
6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które
posiadają:
a. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
.
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b. techniczne deklaracje 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. a dla każdej partii
dostarczonych materiałów wykonawca będzie posiadać w/w dokumenty określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań
będą odrzucone.
7. Dokumenty budowy.
7.1. Dziennik budowy – dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą technika w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Dołączone do dziennika budowy protokoły i inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Uwaga dziennik budowy jest elementem koniecznym tylko dla prac budowlanych, których
wykonanie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
7.2. Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde
życzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.3. Pozostałe dokumenty budowy:
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy
spowoduje konieczność jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do
wglądu na życzenie zamawiającego.
8.0. Odbiór robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu
- odbiorowi wstępnemu,
- odbiorowi końcowemu
.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOTY TYNKARSKO-MALARSKIE
1 Materiały
.
1.1. Materiały do malowania:
Do malowania elementów budynków mogą być stosowane:
 farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-C-81914:2002,
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, które powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-C-81901:2002.
 farby na spoiwach :
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej
do zarobienia wodą,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
1.2 Kontrola materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom
wymienionym w p. 1.1,
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z
odpowiednią norma lub aprobatą techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie . Farba powinna stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
2.0

Sprzęt
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

3.0

Transport
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiadra
wg PN-EN-13090-2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5°C.

4.0

Wykonanie robót

4.1

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Podłoże pod malowanie stanowią:
.
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tynk cementowo-wapienny i gipsowy,
drewno
elementy metalowe

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące:
1. Tynki zwykłe:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń ( np. kurzu, rdzy,
tłuszczy ,wykwitów solnych ). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie;
b) 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 zaprawa, a
elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
2. Podłoża z drewna, materiałów powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie
większą 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.
3. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i
plam tłuszczu.
4.2.

Przygotowanie podłoży
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w
p. 4.1 należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu
usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną
kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i
wpisu do Dziennika Budowy.

4.3

Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
- w temperaturze powyżej 25°C , z dodatkowym zastrzeżeniem , aby temperatura podłoża
nie była wyższa niż 20°C.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych przewidzianych

pod
malowanie jest nie większa niż :
- podano w tablicy 1,
- dla podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 4.1
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do
malowania
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Lp.

Rodzaj farby
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczanych
1. Wodą

Największa wilgotność
podłoża, w % masy

2. Farby na spoiwach mineralno - organicznych

4
4

Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić
należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią
wentylację.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych
źródeł ognia.
4.4

Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie w budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania
podane w p. 4.1, a warunki wymagania punktu 4.3
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby
i żądanej jakości robót.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna
zawierać:
 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go
stosować,
 sposób przygotowania farby do malowania,
 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach ( np. pędzle,wałki,
agregaty malarskie ),
 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m²,
 czas między nakładaniem kolejnych warstw,
 zalecenia w zakresie bhp,
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.

4.5. 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 projektem
technicznym,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń pęcherzy i zmarszczeń,
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.
.
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5.0
5.1

Kontrola jakości
Kontrola podłoży pod malowanie
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać
w następujących terminach:
 po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia – tynków,
 nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania – betonu,
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmować w przypadku:
 tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni ,
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych ,wilgotności,
 podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni ,
 elementów metalowych – czystość powierzchni.
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w
normie PN-B-10020:1968.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie
PN-B-10100:1970.
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości 1 m w rozproszonym
świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni ( z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez
przetarcie powierzchni suchą, czysta ręką. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia należy użyć czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach
wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowowagową.
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

5.2

Wymagania w stosunku do powłok malarskich

5.2.1 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 reemulgację ,
b) aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń ,odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża . Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.
5.3.Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich
5.3.1. Zakres kontroli i badań
.
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Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej
niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
 sprawdzenie odporności na wycieranie,
 sprawdzenie przyczepności powłoki,
 sprawdzenie odporności na zmywanie.
5.3.2. Metody kontroli i badań
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
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 barwi 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-ENISO 2409.
a) 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 wysunięciu
cała badana
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli
i badań.
5.4

Ocena jakości powłok malarskich
Jeżeli badania wymienione w p. 5.3.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy
uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione,
należy uznać ,że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania
korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i
badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do
zgodności powłoki z wymaganiami. .Po usunięciu niezgodności należy ponownie
skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań.

6.0

Odbiór robót malarskich
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Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z
zamówieniem, którego przedmiot określają przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której
podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodność
wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych
wymienionych w p.5.2, wymaganiami norm aprobat technicznych i podanymi w
niniejszych warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być
odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu
ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego
odbioru.
Protokół odbioru powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.
7,0

Cena obejmuje:







8.0

zabezpieczenia folią
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów,
przygotowanie zapraw
ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin
uporządkowanie stanowiska pracy.

Przepisy związane
PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C 81901:2002
PN-C 81914:2002

Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie próbek
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
Wapno budowlane.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkilowe..
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT

DEKARSKO-BLACHARSKICH
1.Wymagania ogólne
1.1.Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich i dekarskich.
Specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
1.2.Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasady prowadzenia robót dekarskich i
blacharskich
oraz montażu rynien i rur spustowych.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi integralny
załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej
-

demontaż i ponowny montaż rur spustowych i rynien na budynku
wykonanie obróbek blacharskich
wykonanie parapetów okiennych
dosieplenie i przyklejenie dodatkowej warstwy papy termozgrzewalnej

2.Mareriały
Blacha powlekana grubości 0,5-0,55 mm, kołki, preparat do izolacji obróbki blacharskiej.
3.Sprzęt
Specjalistyczny sprzęt dekarski : nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy młotek,
poziomnice, piony, łaty, drabiny, wałki ząbkowane, noże tapicerskie, wałki lub szczotki
dekarskie, szczotki z miękkim włosem (jak do tapet) na długim trzonku, w razie potrzeby
namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.
4.Transport
Załadunek, transport, rozładunek rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny
odbywać się
tak aby zachować dobry stan techniczny.
5.Wykonanie robót
Szczegółowy zakres robót przedstawiony w punkcie 1.2. niniejszego opracowania.
5.1.Ogólne warunki wykonania robót blacharskich
Obróbki blacharskie wykonane z blachy powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkości pochylenia połaci dachowej. Dylatacje konstrukcji dachu powinny być
zabezpieczone w sposób umożliwiający przemieszczenie. Ruchów dachu w taki sposób, aby
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach można łączyć gwoździami blacharskimi. Jednym ze sposobów połączenia blachy
wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący i na żabkę lub łapki. Styki z
.
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pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe. Obróbki
kominów mogą być z wydrą lub bez wydry.
5.2.Przygotowanie, sprowadzenie materiałów i sprzętu oraz prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić czy na placu budowy znajduje się potrzebny
sprzęt.

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. Spadki koryt dachowych
nie powinny być mniejsze niż 1.5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25m.
Wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w
najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5m od elementów ponad
dachowych. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami
ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi
elementami
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rur
spustowych, rynien dachowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do
wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podłużne koryt odwadniających powinny
zapewniać swobodny odpływ wody opadowej. Rynny i rury spustowe z blachy powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianej powierzchni dachu. Liczba rur spustowych oraz
przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo ustalone indywidualnie na
podstawie PN-92/B-01707.
6.Kontrola jakości
6.1.Wymagania ogólne
Obróbki blacharskie odbierać łącznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:
a/ dokumentację techniczną
b/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw
lub
fragmentów pokrycia
.
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c/ zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w
dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych
b/ czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości
c/ czy zostały spełnione warunki wykonywania robót – zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.
6.2.Zasady kontroli jakości
Kontroli jakości wykonania podlega:
- sprawdzenie połączeń
- sprawdzenie ułożenia warstw pokrycia
7.Jednostki obmiaru
jednostką obmiaru jest:
(m2) obróbki blacharskie, ilość zamontowanych elementów
(m2) powierzchnia pokrycia dachu
8.Odbiór robót
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisów w
książce
obmiarów kontroli z dokumentacją techniczną.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywna.
9.Przepisy wiązane
PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT

PRACE DOCIEPLENIOWE
1.

Zakres rzeczowy robót ocieplenia - elewacji.

Ocieplenie ścian zewnętrznych.
Docieplenie ścian zewnętrznych, elewacji południowo – wschodniej, elewacji
południowo - zachodniej, a także trzech ścian patio, budynku powinno zostać
wykonane metodą bezspoinową (BSO) wg instrukcji ITB, polegającą na
przymocowaniu do ścian od zewnątrz warstwy izolacyjnej ze styropianu, lub
wełny mineralnej, na której należy wykonać warstwę fakturową na siatce.
Planuje się również odtworzenie sztukaterii elewacyjnej na nowej powierzchni
elewacji, w taki sposób aby kształtem nie odbiegała od oryginału wykonane z
drewnopodobnych listew elewacyjnych, nie rozprzestrzeniających ognia.
- Ściany zewnętrzne patio: styropian EPS 032 Fasada gr. 12 cm o
współczynniku < 0,032 W/(m*K)
- Ściana pełna elewacji południowo – wschodniej: wełna mineralna Fasada gr.
14 cm o współczynniku < 0,035 W/(m*K) - WYKONANIE W 2 ETAPIE.
- Ściana zewnętrzna elewacji południowo – zachodniej: wełna mineralna
Fasada gr. 14 cm o współczynniku < 0,035 W/(m*K)
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Przewiduje się wymianę dwóch starych drewnianych okienek na elewacji
tylnej budynku, na kondygnacji przyziemia, oraz jednego starego okna w patio,
na okna jednoramowe z PCV, rozwierno - uchylne, oszklone szybą zespoloną
podwójną, o współczynniku przenikania U=1,10 W/(m2 K), według
zestawienia.
Przewiduje się również wymianę drzwi wejściowych do budynku,
znajdujących się na elewacji tylnej, proponuje się zamontowanie szczelnych
drzwi o współczynniku przenikania U=1,70 W/(m2 K), według zestawienia.
Ocieplenie dachu.
Projektuje się docieplenie dachu na budynku, styropapą grubości 16cm,
mocowaną na kołki, oraz wykończenie połaci dachu papą termozgrzewalną.
Przed przystąpieniem do docieplenia dachu, należy zdjąć istniejące warstwy
znajdujące sie na dachu, oraz przygotować powierzchnię, do położenia
ocieplenia, według technologii montażu. Przewiduje się również przełożenie
instalacji przeciwoblodzeniowej.
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Wykończenie elewacji.
Projektuje się wykończenie ścian cienkowarstwowymi tynkami silikonowymi,
lub mineralnymi, malowanymi farbami silikonowymi, o fakturze nakrapianej
oraz tynk mozaikowy na cokół.
2. Warunki wykonywania docieplenia ścian zewnętrznych.
Na istniejące podłoże należy wyłożyć masę klejowo-szpachlową jako podkład pod
warstwę styropianu. Zastosować styropian FS (samogasnący) typu M wg BN-91/636302. Do ocieplenia elewacji zastosować styropian/wełnę mineralną 12-14 cm. Kołkowanie
styropianu wykonać w ilości minimum 6 szt. na 1 m2. Długość kołków dobrać w ten
sposób aby ich zakotwienie w ścianach zewnętrznych wynosiło minimum 5 cm.
Na styropian wyłożyć powtórnie masę klejowo-szpachlową do przymocowania
podwójnie siatki z włókna szklanego. Po wyschnięciu podłoża narzucić tynk mineralny
wg załączonych rysunków.
Narożniki budynku, okien, drzwi wyposażyć w systemowe wzmocnienia kątowe z profili
aluminiowych oraz dodatkowe paski siatki wzmacniającej przyklejone pod katem 45o w
narożnikach otworów ściennych.
Całość wzmocnić dwiema warstwami siatki. Na tak przygotowane podłoże nanieść
podkład gruntujący a następnie tynk (szlachetny specjalny) na podkładach wg kart
informacyjnych w danym systemie.
3. Odbiory robót technologiczno-montażowych.
Przed przekazaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia,
- sprawdzenie łączeń i mocowań,
4. Ocena wyników badań.
Jeżeli badania opisane wyżej dadzą wynik dodatni, wówczas wykonane roboty zostaną
uznane za zgodne z wymogami. W przypadku gdy chociaż jedno z nich da wynik ujemny,
całość badanych prac lub tylko ich część zostanie uznana za wykonane nieprawidłowo.
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami normy nie mogą być przyjęte. W
takim przypadku należy poprawić wykonane niezgodnie z warunkami prace i po
poprawieniu przedstawić do ponownego odbioru.
5. Normy i przepisy tematycznie związane.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagani i badania.
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, t. I”
ARKADY Warszawa 1990.
Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15.01.1999 w sprawie określenia
szczegółowych wymagań w zakresie zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego,
.
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chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać
drogi pożarowe.
Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlanomontażowych i remontowych.
Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i
higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych.
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz
1256)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT

PRACE INSTALACYJE –INSTALACJA C.O. i C.W.U
1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem
niniejszej
specyfikacji
technicznej
są
wymagania
dotyczące
wykonania
i odbioru robót w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Biblioteki w Kościerzynie.
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi inwestycję i
stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową
realizacją i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z
obowiązującymi
w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy,
zastosowania materiałów lub montażu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak
ich wyszczególnienia nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektów. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta.
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z
dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową
Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektowego celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa
obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją.

1.2.

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Zgodnie z ustawą z 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (DZ.U.06.164.1163 z poźn. zm.), zgodne z
Wspólnym Słownikiem Zamówień CPU (Common Procurement Vocabulary), niniejsza specyfikacja techniczna związana
jest z wykonaniem n/w robót.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

1.4.

Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Odstępstwa od projektu
mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów
określonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane
normy i standardy winny być traktowane jak integralną część Specyfikacji technicznej i czytane w połączeniu z
rysunkami i specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich
zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu przed datą zamknięcia przetargu, o ile
wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.
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Określenia podstawowe

1.5.

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z:
Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dn. 15 marca
2001 r. (Dz.U. nr 38 poz. 457), a w przypadku ich braku z normami branżowymi.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczególnych robót.
Roboty są zaprojektowane i musza być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji.
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne

2.1

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót musza posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać Polskim Normom. Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie użyte wyroby i
materiały musza:
- posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji;
- posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mającą istotny
wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych;
- być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;
- być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej.

Składowanie materiałów

2.2

Wszystkie urządzenia dostarczone przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być rozładowane przez
Wykonawcę, a następnie składowane do czasu ich montażu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane
materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość do robót, powinny być składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i
zabezpieczonym oraz powinny być dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy (Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie) w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę.

Kontrola materiałów

2.3
-

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.
Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi
i protokołami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności
z danymi producenta.
.
PRACOWNIA

DeCADa

PROJEKTOWA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –Termomodernizacja budynku Biblioteki

20
-

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich zabudowaniem
poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiałów

2.4

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego
jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone
przez zamawiającego. Wykonawca (oferent) w takim przypadku musi:
- Przedstawić zamienne rozwiązanie na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane, itp.);
Dokumenty potwierdzające parametry techniczne należy dołączyć do oferty.
W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych wykonawca musi przedstawić przed przystąpieniem do robót
dokumentację zamienną wraz ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. Propozycję zamiennych rozwiązań
podlegają weryfikacji i akceptacji zamawiającego. Technologia nie może ulec zmianie. Wymaga się zachowania
schematu
technologicznego
z
zachowaniem
miejsc
i powierzchni zabudowy instalacji solarnej. Ewentualna dokumentacja zamienna musi być wykonana przed
rozpoczęciem prac budowlanych zgodnie z wynikającymi z ustawy prawo budowlane. Koszty wykonania dokumentacji
zamiennej ponosi wykonawca.

3. SPRZĘT
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju
robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiału. Sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzi nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1

Wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu powinny być zgodne z ustaleniami specyfikacji
technicznej oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację przez Inspektora Nadzoru.
 Rury
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy
unikać ich zanieczyszczenia.
 Izolacja termiczna
Materiały do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały
stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy
unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
 Armatura instalacji
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Podczas transportu, przeładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia. Armatura powinna
być transportowane w oryginalnych opakowaniach krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

4.2

Składowanie armatury i urządzeń
Armaturę oraz urządzenia należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze
nie niższej niż 0ºC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki
chemiczne działające korodująco.

5. WYKONANIE ROBÓT

Średnica [mm]

Długość [m]

16 x 2,0
20 x 2,25
25 x 2,5
32 x 3,0
40 x 4,0

357
31
43
24
19

Tabela 1. Zestawienie przewodów c.o.

Armatura

Ilość [szt.]

Zawór nastawny MSV-BD Leno GZ – DN 15
Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 – DN 15
Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 – DN 20
Zawór RLV kątowy – DN 15
Zawór RA-N kątowy – DN 15

14
13
1
1
4

Tabela 2. Zestawienie armatury regulacyjnej.

Grzejnik – wysokość
[mm]
CV21s-600
CV22-600
CV22-600
CV22-600
CV22-600
CV22-600
CV22-600
CV22-600
CV22-600
CV22-600
CV22-600

Długość [mm]
1000
400
500
600
700
800
900
1100
1200
1400
2000

Ilość [szt.]
lewe
2
2
1
2
1
2
4
1
1
1

Ilość [szt.]
prawe
3
4
1
3
2
8
1
1
1
.
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500

API 11

4 sztuki – zas. środek

-

Tabela 3. Zestawienie grzejników konwekcyjnych.
-

-

-

5.3

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę), należy stosować
tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:
 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
 co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.
Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie
działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej
naprężeń ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w
sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu,
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoodporności.
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.

Zabezpieczenia antykorozyjne
Powierzchnie
rurociągów
stalowych
należy
zabezpieczyć
antykorozyjnie
farbą
o właściwościach penetrujących. Do malowania pędzlem należy używać płaskich pędzli. Po nałożeniu farba
powinna być rozprowadzona tylko w jednym kierunku za jednym pociągnięciem. W przestrzeniach zamkniętych
zapewnić właściwą wentylację podczas nakładania i schnięcia.

5.4

Izolacja cieplna
Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000. Izolacja cieplna powinna
być wykonana po przeprowadzeniu wszystkich prób i komisyjnym odbiorze rurociągu.

5.5

Montaż urządzeń

5.5.1 Armatura zabezpieczająca, regulacyjna, zwrotna i czyszcząca
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) instalacji, w której jest
zainstalowana. Przed jej montażem należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, a po
sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być zainstalowana tak, aby była dostępna dla obsługi i konserwacji.

6

KONTROLA 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 badań materiałów i robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w
świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie.
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6.1

Próby szczelności
Po wykonaniu rurociągów przed wykonaniem ochron antykorozyjnych oraz przed założeniem izolacji, rurociągi
należy poddać próbie szczelności. Przed wykonaniem próby szczelności rurociąg należy przepłukać oraz dokonać
zewnętrznych oględzin. Próbę szczelności należy wykonać wodą o temperaturze 10ºC - 40ºC. Przed wykonaniem
próby rurociąg powinien być napełniony zimną wodą min. przez 24 h.

6.2

Badania odbiorcze
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres badań
odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą,
z tym, że powinny one objąć co najmniej badania szczelności, Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała
instalacja nie wskazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych
odkształceń. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli
wynik badań był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do
ponownych badań.

7

OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie w tym, np.:
- długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,
- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury,
- całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy badaniach na gorąco
powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych.

8

ODBIÓR ROBÓT

8.1

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości
zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i
wartości.
Odbioru
ostatecznego
robót
dokona
komisja
wyznaczona
przez
Zamawiającego
w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, pomiarów oraz ocenie wizualnej.

8.2

Odbiór techniczny - końcowy
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
-

instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w
ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych
parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
-

projekt
techniczny
powykonawczy
instalacji
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),

(z

naniesionymi

ewentualnymi

zmianami
.
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-

dziennik budowy (jeśli był wymagany)
potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
protokóły odbiorów technicznych-częściowych,
protokóły wykonanych badań odbiorczych,
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację,

-

dokumenty

wymagane

dla

urządzeń

podlegających

odbiorom

technicznym,

j) instrukcje obsługi

i gwarancje wbudowanych wyrobów, instrukcję obsługi instalacji.
W ramach odbioru końcowego należy:
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
-

sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych,
sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,

-

uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

-

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem

braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto
sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją,
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami

9

Podstawa płatności

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na
podstawie:
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji uwzględniają:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac,
- wykonanie robót pomocniczych,
- montaż rurociągów i armatury,
- wykonanie prób ciśnieniowych,
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10
-

PRZEPISY ZWIĄZANE
Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych
Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych"
Warunki techniczne Dozoru Technicznego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania
robót
budowlanych
(Dz.
U.
Nr
47
z
2003r.
poz.
401)
.
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-

-

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z późniejszymi zmianami).
PN-99/B-02423 - Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71 /8 10420 Urządzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń cieplej wody użytkowej. Wymagania.
PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)
PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO 7005-1 :2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.
PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr
59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 1000 r. w sprawie kosztorysowych norm
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu
:inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji
zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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