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1.WSTĘP
1.1.Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące
wykonania robót budowlano – montażowych dla zadania inwestycyjnego Budowa budynku
Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75.
1.2.Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano-montażowych.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:
B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze
B.02.00.00 - Roboty ziemne
B.03.00.00 - Roboty betonowe i żelbetowe
B.04.00.00 - Roboty murowe
B.05.00.00 - Roboty ciesielskie
B.06.00.00 - Roboty pokrywcze
B.07.00.00 - Roboty izolacyjne
B.08.00.00 - Roboty tynkarskie
B.09.00.00 - Stolarka okienna i drzwiowa
B.10.00.00 - Roboty posadzkarskie
B.11.00.00 - Okładziny wewnętrzne
B.12.00.00 - Sufity podwieszane
B.13.00.00 - Roboty malarskie
B.14.00.00 - Roboty brukarskie
B.15.00.00 - Wyposażenie placu zabaw i mała architektura
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:
l.4.l. obiekt budowlany - 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. budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
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fundamenty i dach.
1.4.3. budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: drogi, składowiska odpadów, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe.
1.4.4. obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty użytkowe
m.in. służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
1.4.5. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.
1.4.6. budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę
obiektu budowlanego;
1.4.7. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.8. urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym - należy przez to
rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
lub gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.9. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.10. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego,
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.
1.4.11. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż
budowa obiektu budowlanego;
1.4.12. dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć zgłoszenie robót budowlanych
wraz z załączonymi rysunkami i opisami służącymi realizacji zamówienia, protokoły
odbiorów częściowych i końcowych, książkę obmiarów.
1.4.13. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.
1.4.14. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie.
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1.4.15. właściwy organ - należy przez to rozumieć organy administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.
1.4.16. wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów
o badaniach i zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.
certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
1.4.17. Uczestnikami procesu budowlanego są:
Inwestor;
Projektant;
Kierownik Budowy lub Kierownik Robót.
1.4.18. Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz
wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
1.4.19. Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadający uprawnienia do:
- projektowania sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych;
- kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementów
budowlanych
- sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy,
obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski);
- sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót
i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub
gospodarczej.
1.4.20. Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki,
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.
1.4.21. Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak:
uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty, przenośne, wózki ręczne,
taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.
1.4.22. Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o:
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie zamówienia ,
którego dotyczy niniejsze opracowanie ;
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do
obowiązków zamawiającego należą: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
1.4.23. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania
budowy, rozbiórki lub montażu, których stwierdzenie po zakończeniu robót byłoby
utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób
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wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. W niniejszym zamówieniu jest wymagane
prowadzenie dziennika budowy.
1.4.24. Kierownik Budowy - osoba wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez
Zamawiającego, upoważniona do kierowania robotami.
1.4.25. Kosztorys ofertowy – sporządzony przez Wykonawcę na podstawie dostarczonej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej.
1.4.26. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.4.27. Księga obmiarów – sporządzony przez wykonawcę i akceptowany przez Zamawiającego
wykaz obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkic ów i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez osobę
wyznaczoną przez Zamawiającego.
1.4.28. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego.
1.4.29. Polecenie osoby nadzorującej wykonanie robót - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej. Do podstawowych obowiązków projektanta należy; opracowanie projektu obiektu
budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami z Zamawiającym, wymaganiami
ustawy, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowań projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
1.4.31. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, OST i SST.
1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację terenu oraz co najmniej 1 egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej
i komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i odbioru robót budowlanych .
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące
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dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W dokumentacji projektowej lub w SST należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została określona wartość minimalna lub
wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki
sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej
mierze w pobliżu wartości granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to przedstawiciel
Zamawiającego upoważniony do odbioru robót może zaakceptować takie roboty.
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony to Zamawiający może zgodzić się na ich
pozostawienie pod warunkiem odpowiedniego potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/ lub SST.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i
roboty nie zostaną zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do
odbioru robót. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i
zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz maszynach i pojazdach .
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do
użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych
materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie
nie mogą być stosowane.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
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koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia
terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez
Zamawiającego lub ich właścicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących
urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli
danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża
Wykonawcę.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy
dotyczące 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 powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla
personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
2.

MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Stosowane wyroby budowlane i materiały muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne
ważne w chwili ich nabycia oraz muszą być zgodne z przyjętymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiału jest możliwa jedynie za zgodą projektanta i osoby wskazanej przez
Zamawiającego do odbioru robót budowlanych. Źródła uzyskania wszystkich materiałów
powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciągłości robót.
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o swoim
wyborze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji
Zamawiającego.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego jeżeli ten zezwoli wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione. W takim
przypadku koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez przedstawiciela
Zamawiającego powołanego do nadzoru robót.
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Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, nie
posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z
wymaganiami poszczególny SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie
przechowywania i składowania ponosi Wykonawca.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez osobę
wskazaną przez Zamawiającego do odbioru robót budowlanych.
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, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez osobę wskazaną
przez Zamawiającego do odbioru robót budowlanych.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru robót
budowlanych kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach osoby wskazanej przez
Zamawiającego do odbioru robót budowlanych, w terminie przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami osoby wskazanej przez
Zamawiającego do nadzoru robót budowlanych, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie osoba wskazana przez Zamawiającego do
odbioru robót budowlanych, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru robót budowlanych dotyczące
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach
i wytycznych.
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Polecenia osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru robót budowlanych będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
W uzasadnionych sytuacjach gdy zachodzi wątpliwość co do jakości użytych przez Wykonawcę
materiałów, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów wraz z laboratorium, sprzętem i personelem do
przeprowadzenia badań.
Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiającego do odbioru robót budowlanych
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
6.2. Pobieranie próbek
W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi wątpliwość co do jakości użytych przez Wykonawcę
materiałów, na żądanie Zamawiającego personel do przeprowadzenia badań dokona poboru próbek
zakwestionowanego materiału. Próbki powinny być 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.
6.3.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez osobę
wskazaną przez Zamawiającego do nadzoru robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi osobę wskazaną przez
Zamawiającego do odbioru robót budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji osoby wskazanej przez Zamawiającego do odbioru robót budowlanych.
6.4. Raporty z badań
Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne osobie
wskazanej przez Zamawiającego do odbioru robót po zakończeniu budowy.
6.5. Badania prowadzone przez osobę wskazaną przez Zamawiającego do odbioru robót
budowlanych
W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi wątpliwość co do jakości użytych przez
Wykonawcę materiałów, dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, osoba wskazana przez
Zamawiającego do odbioru robót budowlanych uprawniona jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Wykonawca winien stosować tylko i wyłącznie materiały budowlane posiadające :
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1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi
właściwych przepisów i dokumentów technicznych;
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
2. 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 które spełniają wymogi ST.
6.7. Dokumenty budowy
1. Rejestr – książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
2. Dokumenty laboratoryjne – w uzasadnionych wypadkach
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby wskazanej przez
Zamawiającego do nadzoru robót budowlanych o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiorowi końcowemu ;
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje osoba upoważniona przez Zamawiającego.
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
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budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeżeli taką formę przewiduje umowa.
8.4. Odbiór końcowy robót
8.4.1.Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości całkowitej. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę zgłoszeniem złożonym na piśmie do
Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności 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.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
Pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy
•
Projekt budowlany i projekt zagospodarowania działki – do wglądu
•
Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna zawierająca informację o zgodności
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub
odstępstwach od tego projektu
•
Dziennik budowy
•
Oświadczenie kierownika budowy - na druku PINB
•
Rejestr – książka obmiarów
•
W razie zmian nieistotnych należy dołączyć kopie rysunków z zatwierdzonego projektu,
z naniesionymi zmianami, opisem i oświadczeniem kierownika budowy potwierdzone
przez projektanta (2 egz.)
•
Protokół badania i pomiary inst. elektrycznej, pomiary skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej inst. elektrycznej – bezpiecznik różnicowo – prądowy oraz
kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego osoby wykonującej pomiary ochronne (tj.
bezpiecznik różnicowo –prądowy)
•
Protokół odbioru przyłącza energetycznego z Zakładu Energetycznego
•
Protokół odbioru przyłącza gazowego i instalacji zbiornikowej oraz próby szczelności
instalacji
•
Protokół odbioru przewodów wentylacyjno – dymowych, a w przypadku wentylacji
mechanicznej – protokół pomiaru wentylacji oraz kserokopia uprawnień osoby wyk.
pomiary
•
Protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego
•
Protokół odbioru przyłącza wodociągowego
•
Zawiadomienia organów zgodnie z art.. 56 ustawy Prawo bud.:
- Państwowa Straż Pożarna
- Państwowa Inspekcja Sanitarna
oraz stanowiska, decyzje lub opinie w/w organów
•
Atesty i aprobaty techniczne na materiały użyte do budowy obiektu
•
Oświadczenie dotyczące robót elektrycznych
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Oświadczenie dotyczące dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiałów
budowlanych
•
Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych
•
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową
dokumentację projektową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy;
b) szczegółowe specyfikacje techniczne,
c) rejestry obmiarów (oryginały);
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, jeżeli
wystąpiły
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
f) protokół pomiarów rezystencji instalacji odgromowej sporządzony przez uprawnioną
osobę,
•

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy;
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;
- koszty pośrednie,tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarządu;
- zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną
pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków
omówionych w warunkach kontraktu.
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga: do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa - Prawo Budowlane;
2. Polskie Normy i Normy Branżowe;
3.Aprobaty i kryteria techniczne wyrobów budowlanych;
4.Deklaracje zgodności oraz znakowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych od obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie;
5.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.
13

II . SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.01.00.00 Roboty przygotowawcze
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące
wykonania robót przygotowawczych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa budynku
Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie kompletnego obiektu budowlanego w stanie surowym. Niniejszy tom obejmuje
roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę.
B.01.01.00. Roboty przygotowawcze
B.01.01.01. Rozbiórki elementów liniowych
B.01.02.00. Badania gruntu
B.01.03.00. Roboty w zakresie zagospodarowania placu budowy
B.01.04.00. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
B.01.05.00. Roboty w zakresie kształtowania terenu
2. B.01.01.00 Roboty przygotowawcze.
2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
 zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie,
2.1.1. Elementy liniowe
(1) Opróżnienie instalacji
(2) Odkopanie elementów.
(3) Ewentualne ustawienie przenośnych rusztowań.
(4) Rozbicie / demontaż elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub
mechaniczny.
(5) Wykopy zasypać gruntem rodzimym. Teren splantować.
2.2. Wymagania dotyczące materiałów
Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.
2.3. Wymagania dotyczące sprzętu
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
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2.4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed
spadaniem i przesuwaniem.
2.5. Kontrola robót
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać
odpowiednie wymagania określone w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.
2.6. Przedmiar i obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są : Rozbiórki elementów liniowych – [m]
2.7. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.01.01.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
2.8. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
3. B.01.02.00 Badanie gruntu
3.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych
Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinno zostać zweryfikowane rozpoznanie
geotechniczne podłoża gruntowego w celu określenia rodzaju, miąższości warstw gruntów
zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustaleniu rzeczywistych warunków wodnogruntowych
w podłożu. Wyniki kontrolnych badań podłoża gruntowego powinny zostać porównane z
dokumentacją geotechniczna.
Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej
budowli ziemnej, która będzie posadowiona w wykopie. Badania gruntów w wykopach
wykorzystuje się głównie w celu kontroli ich zgodności z projektem (rodzaj i stan gruntu), a
niekiedy także dla oceny zagęszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu. Rodzaje i zakres badań
powinien określać projekt. W przypadku braku tych danych w projekcie dla budowli I i II klasy
zaleca się pobierać do badań co najmniej 2 próbki z każdej warstwy o odmiennych właściwościach
geotechnicznych oraz co najmniej jedna na 5.000 m2 powierzchni skarp i dna, jeśli nie występują
zmiany gruntu. W pobranych próbkach określa się:
a) uziarnienie,
b) wilgotność,
c) gęstość objętościowa w miarę potrzeby,
d) granice Atterberga w miarę potrzeby,
e) parametry zagęszczalności (Wopt i ds) w miarę potrzeby.
Dla wykopów, których głębokość nie przekracza 5 m, a kubatura 5,000 m3 oraz dla budowli klasy
III i IV dopuszcza się tylko badanie makroskopowe. Dodatkowo należy wykonać:
a) pomiary zwierciadła wody gruntowej przy wykonywaniu wykopów w przypadku, gdy możliwe
jest naruszenie struktury gruntu w wyniku działania ciśnienia spływowego,
b) pomiary zwierciadła wody gruntowej w podłożu (np. określenie położenia krzywej degresji),
c) badania parametrów wytrzymałościowych,
d) pomiary osiadania podłoża.
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3.2. Wymagania dotyczące materiałów
Materiał pobrany do badań gruntu powinien odpowiadać założeniom przyjętym w dokumentacji
geotechnicznej i wymaganiom jakie określa Polska Norma w zależności od rodzaju gruntu
zalegającego w podłożu. W przypadku, gdy grunt posiada zbyt małą nośność, a zalega bezpośrednio
w miejscu przewidzianego obiektu, powinien on zostać usunięty lub wzmocniony zgodnie z
projektem.
3.3. Wymagania dotyczące sprzętu
Do przeprowadzenia badań gruntu należy używać sprzętu lub urządzeń, odpowiednich dla danego
rodzaju badania oraz zgodnych z technicznymi wymaganiami normowymi. Poszczególny typ
badania posiada swoja specyfikę, od której uzależniony jest sposób pobierania próbek do badania i
rodzaj pojemników na badany grunt. Pojemniki do pobierania gruntu powinny zostać dostarczone
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowo powinny zostać
odpowiednio opisane, opakowane i przechowywane w sposób zgodny z wymaganiami normowymi.
3.4. Kontrola robót
W przypadku badań gruntów kontrola robót sprowadza się do sprawdzenia prawidłowości pobrania
próbek, warunków ich przechowywania oraz wykonania poszczególnych badań. Wszystkie te
czynności powinny odpowiadać szczegółowym wymaganiom normowym oraz zapisom
dokumentacji geotechnicznej.
3.5. Obmiar i przedmiar robót
Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę.
3.6. Odbiór robót
Podczas odbioru robót należy kierować się ogólnymi zasadami opisanymi w OST, która stanowi
oddzielne opracowanie.
3.7. Roboty tymczasowe
Wykonanie robót tymczasowych powinno być zgodne z podstawowymi założeniami określonymi w
OST, która stanowi oddzielne opracowanie.
4. B.01.03.00. Roboty w zakresie zagospodarowania placu budowy
4.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych
Zagospodarowanie placu budowy związane jest z wykonaniem tymczasowych elementów placu
budowy, które po zakończeniu robót budowlanych zostaną zdemontowane i rozebrane. Do
podstawowych elementów zagospodarowania placu budowy należą: ogrodzenie terenu, montaż
zaplecza budowy, wykonanie stanowisk i tymczasowych obiektów produkcyjnych, wykonanie
placów składowych i magazynowych, wykonanie dróg tymczasowych, wykonanie tymczasowych
przyłączy dla potrzeb budowy.
Teren budowy powinien zostać trwale wydzielony poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia,
np. metalowego z blachy fałdowej o wysokości 150 – 200 cm. W ogrodzeniu tym należy
przewidzieć wykonanie co najmniej jednej bramy o szerokości minimum 300 centymetrów. W
pobliżu bramy wjazdowej należy wykonać furtkę o szerokości 80 – 100 cm, przeznaczona dla
personelu budowy. Na terenie budowy należy przewidzieć zlokalizowanie pomieszczeń dla
kierownictwa budowy oraz pomieszczeń socjalnobytowych dla pracowników budowy.
Zaleca się stosowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, które w razie potrzeby można
rozbudować lub zestawić w sposób piętrowy. Zaplecze powinno obejmować pomieszczenia dla
kierownictwa i administracji budowy, pomieszczenia socjalne dla pracowników budowy składające
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się z szatni, umywalni i jadalni, a także pomieszczenia toalet i magazynowe.
Wielkość niezbędnej powierzchni zaplecza należy obliczyć indywidualnie w zależności od ilości
pracowników przewidzianych do realizacji obiektu przez Wykonawcę zadania. Wraz z montażem
zaplecza budowy planuje się wykonanie tymczasowych stanowisk oraz obiektów budowlanych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów budowlanych. W tym celu należy
przewidzieć montaż tymczasowych wiat, w których zlokalizowane zostaną: warsztat zbrojarski,
ciesielnia oraz stanowisko przygotowania zapraw i betonów.
Na terenie budowy należy przewidzieć również wykonanie tymczasowych placów składowych i
magazynowych. Nawierzchnie placów należy wykonać z tych samych materiałów co nawierzchnie
tymczasowych dróg na terenie budowy.
W celu właściwego składowania materiałów na placu powinny zostać zlokalizowane odpowiednie
dla każdego rodzaju materiału stojaki, przegrody oraz półki, zapewniające bezpieczne korzystanie z
placu składowego przez pracowników budowy.
Na terenie budowy należy wykonać tymczasowe drogi, po których odbywał się będzie ruch
technologiczny pojazdów budowy. Dojazd w postaci drogi tymczasowej należy zapewnić także do
zaplecza budowy i obiektów pomocniczych, celem ich prawidłowego funkcjonowania. Do
wykonania dróg tymczasowych można użyć prostokątnych, pełnych płyt prefabrykowanych
układanych na podsypce piaskowej przy użyciu dźwigu samochodowego. Ułożenie jednego rzędu
takich płyt pozwoli na uzyskanie niezbędnej 3 metrowej szerokości drogi tymczasowej. Przy
placach składowych należy zastosować poszerzenie drogi do szerokości minimum 3,5 m.
Poszerzenia również należy wykonać na łuku drogi.
Przy wyjeździe z placu budowy należy zlokalizować stanowisko do mycia kół samochodowych z
pozostałości zanieczyszczeń budowlanych. Drogi tymczasowe powinny zostać odpowiednio
oznakowane, tak aby ruch technologiczny odbywał się w sposób zapewniający wymagany poziom
bezpieczeństwa.
Na terenie budowy należy przewidzieć ciągi piesze dla pracowników budowy z odpowiednim ich
zabezpieczeniem jeśli znajdują się na pochyłościach lub zboczach np. przy użyciu pochylni lub
schodów, spełniających odpowiednie wymagania przepisów BHP. Transport poziomy na placu
budowy będzie realizowany przy pomocy samochodów wyładowczych lub skrzyniowych, wózków
widłowych oraz ręcznych urządzeń transportowych. W przypadku transportu pionowego, wszystkie
urządzenia transportowe powinny zostać dobrane w taki sposób, aby zapewniały wymagany udźwig
oraz wysięg, a także zapewniały wymagany poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac
budowlanych. W celu prawidłowego funkcjonowania budowy wraz z zapleczem należy zapewnić
wykonanie tymczasowych przyłączy wszystkich niezbędnych mediów na placu budowy.
4.2. Wymagania dotyczące materiałów
Rodzaj materiałów użytych do wykonania zagospodarowania placu budowy zależy od potencjału
technicznego i ekonomicznego Wykonawcy robót. Użyte materiały powinny zapewniać trwałość
poszczególnych elementów zagospodarowania terenu oraz spełniać wymagania z zakresu
przepisów BHP. Do wykonania urządzenia należy użyć ogrodzenia systemowego z blachy fałdowej
lub siatki stalowej, ogrodzeniowej rozpiętej na słupkach drewnianych lub stalowych. Do budowy
zaplecza zaleca się użycie kontenerów systemowych, które można w razie konieczności ze sobą
zestawiać w sposób piętrowy.
Stanowiska i tymczasowe obiekty produkcyjne są wykonywane indywidualnie i mogą posiadać
konstrukcje drewniana lub stalowa. Do budowy dróg tymczasowych, placów składowych i
magazynowych zaleca się użycie żelbetowych płyt pełnych lub warstwy tłucznia odpowiednio
zagęszczonego. Materiały, które będą magazynowane na placach składowych, należy składować
zgodnie z warunkami technicznymi, tak aby zostały zachowane ich podstawowe właściwości oraz
nie uległy one zniszczeniu. Materiały szczególnie narażone na działanie wilgoci i opadów
atmosferycznych powinny zostać zmagazynowane w specjalnie przeznaczonych do tego celu
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wiatach tymczasowych.
4.3. Wymagania dotyczące sprzętu
Do montażu kontenerów stanowiących zaplecze budowy należy używać żurawi montażowych typu
samochodowego o minimalnym wysięgu 5 m i udźwigu minimum 3,5 t. Tego samego sprzętu
należy użyć do układania płyt żelbetowych stanowiących nawierzchnie dróg tymczasowych,
placów magazynowych i składowych. W przypadku nawierzchni z tłucznia do jego zagęszczenia
należy użyć walców drogowych lub zagęszczarek spalinowych. Do budowy pomocniczych
obiektów tymczasowych należy użyć urządzeń i sprzętu elektrycznego. Wykopy dla
przeprowadzenia przyłączy należy wykonywać przy użyciu koparek podsiębiernych lub ręcznie
przy użyciu łopat, szufli i szpadli.
4.4. Kontrola robót
Kontrola robót polega na sprawdzeniu jakości wykonania elementów zagospodarowania budowy i
materiałów użytych do ich budowy oraz zgodności z dokumentacją projektową. Kontroli podlega
również prawidłowość rozmieszczenia i wykończenia poszczególnych obiektów i elementów
składających się na zagospodarowanie placu budowy. Dodatkowo należy sprawdzić czy wykonane
elementy spełniają wymagania wynikające z przepisów BHP i innych aktów odniesienia.
4.5. Obmiar i przedmiar robót
Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę.
4.6. Odbiór robót
Do odbioru robót związanych z wykonaniem elementów zagospodarowania placu budowy należy
przystąpić po dokonaniu kontroli, o której mowa w punkcie 5.4. niniejszej SST. Odbiór robót
należy przeprowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi odbioru podanymi w OST, która stanowi
oddzielne opracowanie.
4.7. Roboty tymczasowe
Ogólne zasady dotyczące robót tymczasowych zostały przedstawione w OST, która stanowi
odrębne opracowanie.
5. B.01.04.00. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych
Usunięcie wierzchniej warstwy gleby, tzw. humusu należy przeprowadzić przed rozpoczęciem
właściwych robót ziemnych. Przy niwelacyjnych pracach ziemnych wykonywanych poza obiektem
budowlanym darń i wierzchnią warstwę gleby można pozostawić w przypadkach, gdy nasyp ma
mieć wysokość większą niż 1,0 m. Usunięcie wierzchniej warstwy gleby powinno zostać wykonane
na powierzchni odpowiadającej obrysowi zewnętrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej,
powiększonemu o około 0,5 m do 1,0 m z każdej strony. W przypadku gdy darnina ma zostać
ponownie wykorzystana, należy jej płaty układać w stosy o wysokości do 1,0 m, z zastrzeżeniem,
aby płaty te były zwrócone do siebie murawą.
5.2. Wymagania dotyczące materiałów
Podczas prac związanych z usunięciem wierzchniej warstwy ziemi dokonuje się odspojenia od
gruntu rodzimego i przetransportowania na miejsce przeznaczenia warstwy humusu. Materiał ten
może zostać ponownie użyty do zabezpieczenia skarp budowli ziemnych po odpowiednim jego
przechowywaniu albo może zostać wywieziony z terenu budowy na miejsce zwałki. Zazwyczaj
zrywana warstwa humusu posiada miąższość o grubości około 15 cm.
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5.3. Wymagania dotyczące sprzętu
Do usuwania wierzchniej warstwy gleby należy użyć sprzętu zmechanizowanego. Do sprzętu tego
możemy zaliczyć spycharki lub koparko-ładowarki, w przypadku robót drogowych zrywarki oraz
równiarki, a w przypadku niewielkich powierzchni do usuwania humusu można użyć narzędzi
ręcznych w postaci łopat, szpadli i szufli. Do transportu darniny stosuje się samochody skrzyniowe
lub wywrotki.
W przypadku ręcznego odspajania i usuwania wierzchniej warstwy gruntu, do jego transportu
można użyć taczek lub „japonek”. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane
przy robotach ziemnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości,
jak również wytrzymałości. Stosowany przy robotach ziemnych sprzęt powinien mieć ustalone
parametry techniczne i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta.
Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na budowie
powinien mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Używany na
budowie sprzęt do robót ziemnych można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu
technicznego i działania. Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie
jego pracy jest zabronione.
5.4. Kontrola robót
Podczas wykonywania prac związanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gruntu, należy
dokonywać kontroli poszczególnych etapów robót. Z uwagi na fakt, iż usunięcie humusu jest pracą
„ulegająca zakryciu”, jej kontrolę należy przeprowadzić w trakcie wykonywania robót i zaraz po
wykonaniu.
Kontroli podlega jakość wykonania prac, wymiary powierzchni, z której miał zostać usunięty
humus, grubość usuniętej warstwy gleby, a także prawidłowość transportu i składowania darniny.
5.5. Obmiar i przedmiar robót
Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę.
5.6. Odbiór robót
Usuniecie humusu podlega odbiorom częściowym, które powinny być przeprowadzone przed
przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót
poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Odbioru należy dokonać na podstawie
wyników kontroli, o której mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Jeżeli wszystkie badania, kontrole
i odbiory robót wykazują że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w odpowiednich
normach, to wówczas wykonane roboty związane z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy
uznać za zgodne z wymaganiami. Roboty, które uznano przy odbiorze za niezgodne z projektem i
normami należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do ponownego odbioru.
5.7. Roboty tymczasowe
Wykonanie robót tymczasowych powinno być zgodne z ogólnymi zasadami podanymi w OST,
która stanowi odrębne opracowanie.
6. B.01.05.00 Roboty w zakresie kształtowania terenu
6.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych
Roboty związane z kształtowaniem i niwelacja terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w
każdej fazie robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych. W celu ochrony
wykopów przed niekontrolowanym napływem wód opadowych, powierzchnie otaczającego terenu
należy wyprofilować ze spadkami umożliwiającymi odpływ wody poza teren robót. W sytuacji, gdy
w górnej części podłoża występują grunty o współczynniku filtracji k10 - 10-5 m/s, to wówczas
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powierzchnie podłoża należy ukształtować ze spadkami poprzecznymi od 3 % do 5%. W razie
potrzeby, od strony spadku terenu należy wykonać rowy ochronne, zlokalizowane poza
prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu.
6.2. Wymagania dotyczące materiałów
W przypadku robót w zakresie kształtowania terenu, należy przestrzegać takich wymagań jak dla
materiałów przy robotach ziemnych.
6.3. Wymagania dotyczące sprzętu
Do wykonania prac związanych z kształtowaniem terenu wykonawca może użyć dowolnego
sprzętu.
6.4. Kontrola robót
Przeprowadzenie kontroli robót związanych z kształtowaniem terenu należy wykonać zgodnie z
warunkami określonymi w punkcie 2 i 5 niniejszej SST.
6.5. Obmiar i przedmiar robót
Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę.
6.6. Odbiór robót
Jeżeli wszystkie przewidziane kontrole i odbiory robót wykażą że zostały spełnione wymagania
określone w projekcie i w Polskiej Normie, to wykonane roboty związane z kształtowaniem terenu
należy uznać za zgodne z wymaganiami. Roboty uznane podczas odbioru za niezgodne z projektem
i normami należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do ponownego odbioru.
6.7. Roboty tymczasowe
Prace tymczasowe należy przeprowadzić w oparciu o zasady ogólne podane w OST, która stanowi
odrębne opracowanie.
6.8. Wykaz norm i dokumentów odniesienia
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu".
PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".
PN-B-02479 : 1938 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne".
PN-B-06050 : 1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne".
PN-B-02481 : 1998 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole ustawowe, jednostki
miary".
PN-B-0248 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów".
PN-B-04452 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu".
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.02.00.00 Roboty ziemne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania odbioru robót ziemnych dla wykonania fundamentów dla zadania inwestycyjnego
podnazwą Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i
75.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres
tych robót wchodzą:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Nasypy
B.02.03.00. Zasypki.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Materiały
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują.
2.2. Do zasypywania wykopów i do formowania terenu (nasyp) - piasek zagęszczony,
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem lub przesuwaniem. Przed wyjazdem z terenu budowy należy oczyścić koła
pojazdów przed zanieczyszczeniem dróg publicznych.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
Zabrania się wykonywania wykopów poniżej głębokości posadowienia ław fundamentowych
istniejącego budynku w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
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5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do założeń projektowych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych
czynników.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.1.5. Odwodnienia robót ziemnych.
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak
aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność,
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak
również za dowieziony grunt.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.2.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.2.4. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.2.5. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w
nim robót.
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych i śmieci.
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
1. zgodność wykonania robót z dokumentacją
2. prawidłowość wytyczenie robót w terenie
3. przygotowanie terenu
4. rodzaj i stan gruntu w podłożu
5. wymiary wykopów
6. zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podłoża
materiał użyty na podkład
grubość i równomierność warstw podkładu
sposób i jakość zagęszczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem
materiały do zasypki
grubość i równomierność warstw zasypki
sposób i jakość zagęszczenia.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
B.02.01.00 – wykopy – [m3]
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3]
B.02.03.00 – zasypki – [m3]
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8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
• wyznaczenie zarysu wykopu,
• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i
odwiezieniem;
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
• odwodnienie i utrzymanie wykopu
B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po
zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
• dostarczenie materiału,
• uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
• dostarczenie materiałów,
• zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
10. Przepisy związane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.03.00.00 Roboty betonowe i żelbetowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót betonowych i żelbetowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa
budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony
zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych
i żelbetowych:
- wykonanie fundamentów żelbetowych
- wykonanie słupów, belek żelbetowych
- wykonanie wieńców żelbetowych
- wykonanie stropów żelbetowych
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji
umowy.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione
w projekcie budowlanym oraz wykonawczym konstrukcji i architektury.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem
elementów betonowych i żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją
umowy.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
2.2. Szalowanie
W szalunkach ław fundamentowych wmontować tuleje stalowe lub z tworzyw sztucznych
umożliwiające przeprowadzenie kanałów sanitarnych. Lokalizacja przejść [w pionie i poziomie wg
projektu instalacji wod-kan i c.o.
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz
pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5.
2.2.2. Płyty deskowania:
Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5.
Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej
długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów
o średnicy większej niż 25mm.
Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do
deskowania.
Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.
2.3. Zbrojenie
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-III, RB500W.
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
2.3.2. Materiały pomocnicze
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.
2.4. Składniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.
2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.
2.4.3. Kruszywo
Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział
6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić
w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane.
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Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %.
Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15%
płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.
Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
2.4.4. Domieszki do betonu
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek,
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki
powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zarówno przez
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów
oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia
się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiałów
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących
w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem
należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. Użycie domieszek redukujących
ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono
akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Szalunki
W szalunkach ław fundamentowych wmontować tuleje stalowe lub z tworzyw sztucznych
umożliwiające przeprowadzenie kanałów sanitarnych. Lokalizacja przejść [w pionie i
poziomie wg projektu instalacji wod-kan i c.o.
5.2.1. Wykonanie deskowań
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz
zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inżyniera.
Przed ułożeniem betonu należ uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie
usunąć luźną ziemię.
Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je
ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia
i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5.
Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń
należy ograniczać do minimum.
Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania
należy wzmacniać 25mm taśmą stalową.
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy
kształtować zgodnie z projektem.
Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5
Deskowania powinny pozostać na miejscu, aż do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na
nim umieszczonych. Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w
WTWO, rozdz. 5.
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi
w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do
odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na
koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym
warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem
do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości
wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie
używać deskowań o zniszczonej powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne
pozostałości metali.
Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu
betonu.
Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.
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5.2.4. Rozbieranie deskowań
a. rozbiórka deskowań i stempli stropu
Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton
osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w
warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną
nieniszczącymi metodami badań.
Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.
Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane
po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych
fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności
aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji.
Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu następujących
zasad:
−usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,
−podpory deskowania następnego , niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo,
gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione
stojaki w odległości nie większej niż 3 m,
−całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem
osiągnięcia przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości,
Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:
− usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru
konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym
zakresie,
− usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez
beton:
− dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach
i 2 MPa w ścianach,
− dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,
− dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a
dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m – 100% projektowanej wytrzymałości betonu,
− deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy,
sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów,
pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu,
− ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.
b. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.
c. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte.
Żadne z nich nie mogą zostać.
5.3. Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona
być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.
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5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz
inne zanieczyszczenia.
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:
- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach,
- należy stosować projektowaną otulinę betonową stali zbrojeniowej
połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO.
wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.
5.4. Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się
w pobliżu budowy.
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):
przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy.
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego
z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie
wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości,
gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości
zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi
przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być
kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące
wymagania:
projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 15MPa dla fundamentów i 20MPa
dla innych elementów, jeśli w rysunkach zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę
zaakceptuje zarządzający realizacją umowy, maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0,60 w
proporcjach wagowych, chyba że Inżynier wyda inne pisemne instrukcje, maksymalna zawartość
cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3, zawartość całkowita powietrza
2-4%, opad betonu dla fundamentów - 70-80 mm, dla ścian - 50-75 mm.
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu
betonu.
W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.
Homologacja (atest)
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć
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metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6
oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy.
Badania materiałów i mieszanki
Powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej,
dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń,
i innych elementów mających się znajdować w betonie.
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniową.
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń
wykonanych z aluminium.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonowe należy nawilżyć. Przed
ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy
przed ułożeniem betonu.
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli
w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca
powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych.
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:
wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy
pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i
uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego
sprzętu, minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania
lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je
wymienić. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych.
Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do
prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii.
5.4.4. Zagęszczanie betonu
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną
częstotliwością 8000o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą.
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się gotowe do pracy
wibratory.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w
WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik
obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca
powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.

32

5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach:
przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać
się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody
pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji,
nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość
wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia
nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach
zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez
mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia
temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.
Betonowanie przy niskich temperaturach:
mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi
w WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej
niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego
realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym
na koszt wykonawcy.
5.4.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy
nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę
zarządzającego realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym.
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze
stykającymi się z nią powierzchniami betonu.
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do
przylegającego betonu.
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego
betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być
wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie
nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić
przekonsultować
z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.
5.4.7. Pielęgnacja betonu
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności
w ciągu:
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,
wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.
w przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym
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pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji
używać tylko wody.
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO,
rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub
wymieniony.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- szalunków,
- zbrojenia,
- cementu i kruszyw do betonu,
- receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,
- dokładności prac wykończeniowych,
- pielęgnacji betonu.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót
z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakości betonów
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni
oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających
materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą
prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdział 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
- l m3 dla kubatury fundamentów, wieńców, słupów, stropów
- 1m2 podkładu betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
oraz odbioru końcowego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
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Ceny jednostkowe obejmują:
dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,
przygotowanie i montaż zbrojenia,
wykonanie i rozbiórka deskowań,
dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi
pracami dodatkowymi,
prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością
wykonawcy - materiałów z placu budowy.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1. Związane normatywy
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom l - Budownictwo ogólne:
- Rozdział l - Warunki Ogólne Wykonania
- Rozdział 5 - Deskowania
- Rozdział 6 - Roboty betonowe
- Rozdział 7 - Zbrojenia
- Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane
- Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
10.2. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w
tym w szczególności:
PN-63/B-0625l - Roboty betonowe i żelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykły
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.04.00.00 Roboty murowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru murów związanych z zadaniem pod nazwą Budowa budynku
Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie
- ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych 25 i 18,8 P+W murowanych na „pióro-wpust”
układane bez spoin pionowych, spoina pozioma marki M50 i M100 systemowa,
- ściany działowe z pustaków ceramicznych 11,5 P+W murowanych na „pióro-wpust”
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Wymagania te dotyczą:
cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), których
oceny można dokonać na placu budowy, cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu
i tworzywa, izolacyjność cieplna, wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość
naturalna, występowanie szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny
można dokonać laboratoryjnie.
Wymagania jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy użyte do wykonania
ścian nośnych z pustaków ceramicznych oraz warunki wykonania ścian działowych – zawarte
zostały w wytycznych i instrukcjach producenta systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w
tych technologiach powinny być całkowicie zgodne z ww. dokumentacją producenta.
2. MATERIAŁY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby budowlane
Do wykonania robót murowych należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami
ich producentów. Przy wykonywaniu prac murowych należy stosować jedynie takie materiały, które
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
36

Do wykonania zewnętrznych i wewnętrznych ścian murowanych przewidziano zastosowanie
pustaków ceramicznych.
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1996-1-1
2.2.1. Pustaki ceramiczne
Pustaki gr. 25 cm:

Pustaki gr. 18,8 cm

37

Pustaki gr. 11,5 cm

2.2.2. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe - Wymiary: 25×25×14 cm, bloczki betonowe wykonane z betonu klasy
B15, certyfikat nr B-08/77/97 przeznaczone do wznoszenia ścian fundamentowych.
2.2.3. Zaprawy
Do wykonywania murów z pustaków ceramicznych stosuje się zaprawy:

Zaprawy cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
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 wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub
kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
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lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowowapiennych 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 objętościowy zapraw należy dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy
stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających
(plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny
być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub ręcznym
mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i kruszywo), aż do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy.
Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1‰
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Zaleca się stosować podane
niżej narzędzia i akcesoria:
piła typu aligator lub szlifierka kątowa - do przycinania pustaków do żądanego wymiaru i
wycinania skomplikowanych kształtów.
młotek murarski - do ręcznego cięcia pustaków.
szlifierka kątowa, wiertarka z wierłem koronowym i młotek murarski – do ręcznego wykonywania
bruzd i otworów w ścianie pod instalacje elektryczne i sanitarne.
kielnie do zapraw.
4. TRANSPORT
Pustaki ceramiczne oraz bloczki betonowe dostarczany jest na budowę transportem
samochodowym, pustaki i bloczki są zapakowane na palety, a całość zafoliowana. Palety mogą być
ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym
ich stabilność.
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub
żuraw znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania
wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. Palety
należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp
do poszczególnych rodzajów wyrobów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przystąpienia do robót murowych
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań
ścian fundamentowych.
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5.2 Ogólne zasady wykonywania murów
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, codo odsadzek, wyskoków, otworów itp.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe
o długości poniżej 1 pustaka należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych
danej kondygnacji.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów
poszczególnych części murów z pustaków podczas wykonywania danego budynku nie
powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych jednocześnie należy
stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej
różnicy w poziomach wznoszonych murów, połączenia murów należy dokonać strzępiami
schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.
Pustaki ceramiczne powinny być czyste i wolne od kurzu.
Stosowanie pustaków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i
jednej klasy.
Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na
wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej
murów fundamentowych.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papą). Zalecane jest aby budynek, którego budowa przerwana
została na okres zimowy, był zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszczać do stałego
zawilgacania muru. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić
stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie
ze zdjęciem wierzchnich warstw pustaków i uszkodzonej zaprawy.
5.3 Pierwsza warstwa muru
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się
najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może
być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop)
musi zostać wyrównane. Pustaki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej
przygotowanej z gotowych mieszanek klasy minimum M5 lub bezpośrednio na budowie o
stosunku cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby pustaki nie osiadły pod
własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych pustaków w
narożnikach ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie ustawienie pustaków
eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą.
Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą płotka murarskiego. Jako pierwszy
powinien być ustawiony pustak w narożniku najwyżej położonym. Długość ścian budynku
przeważnie nie jest wielokrotnością długości pustaka i dlatego zachodzi konieczność uzupełnienia
jej pustakami dociętymi. Do cięcia pustaków stosuje się piłę typu aligator, szlifierkę kątową lub
młotek murarski. Pustaki poziomuje się do pustaka ustawionego w najwyższym narożniku.
Poziome i pionowe ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie
koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu pustaków narożnych rozciąga się między nimi
sznur murarski i uzupełnia warstwę. Przy wmurowywaniu pustaka przyciętego, zaprawę
nanosi się na jego dolną powierzchnię oraz czoło, które będzie dostawione do wpustów
wmurowanego wcześniej pustaka pełnego. Do układania kolejnych warstw muru można
przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 2 godzinach od ułożenia
pierwszej warstwy. W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50
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milimetrów, pierwsza warstwa pustaków ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się
na zewnątrz budynku. Aby temu zapobiec poszczególne pustaki klinuje się za pomocą
klinów drewnianych do czasu związania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny
należy usunąć.
5.5 Kolejne warstwy muru
Następnie, ustawia się pustaki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie
jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnia pustaki. Nie jest wskazane murowanie
samych narożników budynku tzw. ich "wyciąganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych
warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. Zaprawę nakłada się na powierzchnię
pustaków za pomocą kielni. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około
3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Mury z pusataków ceramicznych z
piórem i wpustem wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Jednak w kilku
przypadkach występują miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w
których pióro i wpustnie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi:
naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną
pustaka,
spoiny pustaków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany,
połączenia ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi. Przy układaniu kolejnych
warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach
mijały się, co najmniej o 100 mm. Docięte fragmenty pustaka układane przy zakończeniach
ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 115mm. Kolejne warstwy muru
należy kontrolować za pomocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych
należy pamiętać o wmurowaniu łączników stalowych do łączenia później murowanych ścian
działowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy ich długości, w co drugiej spoinie oraz, ze
względów bezpieczeństwa przygiąć do dołu. Połączenia słupów żelbetowych ze ścianami
konstrukcyjnymi powinny być zespalane co najmnej co trzecią warstwę poprzez pręty
Ø10mm kotwione w słupie i warstwie zaprawy na długość nie mniejszą niż 25cm.
5.6 Ściany w strefie otworów okiennych i drzwiowych
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń
pionowych, powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach
oraz rozciągające nad i pod otworami. W strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie
poziome układane w najwyższej spoinie. Należy stosować zbrojenie ze stali żebrowanej lub
gładkiej o średnicy 2 Ø 6 (8) mm. Zbrojenie to należy przedłużać, co najmniej 0,5 m poza krawędź
otworów; przy filarach o małej szerokości można stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na
zakład. Zamontowanie prętów zbrojących w ścianie należy wykonać w warstwie spoiny. Filary
międzyokienne lub między drzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość jednego pustaka,
należy dociąć z długości do odpowiedniego wymiaru. Przy szerokościach filarów większych
od długości pustaka należy wykonywać tradycyjne wiązanie muru z zachowaniem minimalnych
odległości między spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosować mur ze spoinami pionowymi
wypełnionymi zaprawą i docięte fragmenty pustaków o długościach nie mniejszych od 200 mm. W
warstwie znajdującej się bezpośrednio pod nadprożem, przy krawędzi filarów, jako bezpośrednią
podporę nadproża zaleca się stosować pustaki o długości nie mniejszej od 300 mm. Otwory
wykonane z pustaków przekrywa się belkami nadprożowymi - zbrojonymi przenoszącymi
obciążenia działające w ścianie (ze stropów, ciężar muru) na filary między otworowe lub pełne
odcinki ścian.
5.7 Murowanie w warunkach zimowych
Warunki ogólne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane są w Instrukcji ITB
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nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach. Murowanie
w warunkach zimowych (w temperaturach poniżej +5°C). Decyzję o podjęciu prac murarskich
może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który ponosi pełną odpowiedzialność
za wydaną decyzję o rozpoczęciu robót murarskich.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kształtu pustaków, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze
zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Ściany powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano montażowych. Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić
następujące dokumenty:
- dziennik budowy,
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te
nie były odnotowywane w dzienniku robót,
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez budowę
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). Jeżeli jednak odbiór odbywa się
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na prawidłowość
wykonania otworów (zgodność z projektem).
W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na:
spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi bloczkami i pustakami, spoiny nie mogą być
grubsze ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone
jest zostawianie strzępi i późniejsze domurowywanie ścian, pustaki znajdujące się na krawędziach
ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć długość min. 115 mm, spoiny pionowe w
poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 100 mm.
W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi ”Warunkami
technicznymi” należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od
postanowień niniejszych „Warunków technicznych” zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile
obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające
bezpieczeństwu powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób
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prawidłowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.
8.2. Wszystkie roboty objęte B.04.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroży,
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10. Przepisy związane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1996 „Eurokod 6 –Projektowanie konstrukcji murowych”,
WTWO - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.05.00.00 Roboty ciesielskie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ciesielskich związanych z zadaniem pod nazwą Budowa
budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót
ciesielskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem konstrukcji
więźby na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wykonanie konstrukcji dachu drewnianego, z prefabrykowanej konstrukcji drewnianej wg PT:
dźwigary kratowe z drewna klasy C-24, zabezpieczone przed korozja biologiczną i ogniem oraz z
elementów drewnianych, do których wykonania zostanie użyte drewno odpowiadające klasie C-24
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:
1) dostawę kratownic drewnianych i tarcicy budowlanej na plac budowy,
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi
dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, protokoły
odbioru robót częściowych, itp.,
3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz
środkami grzybo- i owadobójczymi,
4) wykonanie systemowej drewnianej konstrukcji więźby oraz tradycyjnej drewnianej konstrukcji
więźby w strefach wejściowych budynku,
5) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp.
6) założenie folii paroprzepuszczalnej i mocowanie kontrłat,
7) wykonanie łacenia połaci dachowej,
8) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi
normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem
robót ciesielskich izolacji przeciwwilgociowych i termicznych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją
umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
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zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. Drewno powinno być klasyfikowane wytrzymałościowo.
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczących metodach pomiaru
jednej lub więcej właściwości lub na kombinacji obu metod. Klasyfikacja wizualna powinna
spełniać minimum wymagań podanych w PN-EN 51 8 lub PN-82/D-9402. Klasyfikacja metodami
maszynowymi powinna spełniać minimum wymagań podanych PN-EN 519 lub PN-82/D-94021.
Wady i uszkodzenia: w elementach konstrukcyjnych więźby nie mogą wystąpić pęknięcia, sęki.
Skrzywienia powierzchni i krawędzi elementów, odchylenia od kąta prostego między sąsiadującymi
powierzchniami, szczerby i uszkodzenia krawędzi w przypadku ich wystąpienia powinny być
ocenione przed wbudowaniem i dopuszczone tylko za zgodą Inspektora nadzoru. Elementy
konstrukcji drewnianej należy w sposób właściwy zabezpieczyć przed wpływami wilgoci, korozji
biologicznej oraz innych czynników destrukcyjnych, a także zabezpieczyć należytą ochronę
przeciwpożarową. Impregnacje elementów drewnianych wykonywać zgodnie z instrukcjami
producentów impregnatów. Drewno powinno być suche, ułatwiające transport poziomy i pionowy
oraz montaż na budynku.
Długości poszczególnych elementów powinny być zamówione z odpowiednimi naddatkami
przewidywanymi do cięcia po zamontowaniu konstrukcji.
2.1.2 Drewno do prac ciesielskich
Do prac ciesielskich należy stosować drewno iglaste klasy C-24 o wilgotności nie przekraczającej
20% i posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. Do ochrony drewna przed
grzybami, owadami i przed działaniem ognia należy stosować środki posiadające aprobatę i
certyfikaty w zakresie stosowania w budownictwie potwierdzające uzyskanie żądanych parametrów
ochrony.
Do połączeń elementów konstrukcji należy stosować:
• gwoździe okrągłe ocynkowane w/g BN-70/5028-12
• śruby z łbem sześciokątnym w/g PN-EN-IO 4014-2002
• śruby z łbem kwadratowym w/g PN-88/M-82121
• wkręty do drewna w/g PN-85/M-82501
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: - w długości do +50 mm lub do -20 mm
dla 20% ilości - w szerokości do +3 mm lub do -l mm - w grubości do +1 mm lub do -l mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
- dla łat o grubości do 50 mm: - w grub. +1 mm i -12 mm dla 20% ilości - w szerokości +2 mm i -l
m dla 20% ilości
- dla łat o grub. powyżej 50mm: - w szerokości +2 mm i -l mm dla 20% ilości - w grubości +2 mm i
-l mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe ni3 +3
mm i -2 mm
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe ni3 +3mm i -2mm.
Krzywizna podłużna:
a) płaszczyzn 30mm - dla grubości do 3mm l0mm-dla grubości do 75mm
b) boków l0mm - dla szerokości do 75mm 5mm - dla szerokości większej od 250mm
c) wichrowatość 6% szerokości
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d) krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: - dla
konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.3.Składowanie materiałów i konstrukcji.
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub
odizolowanym od elementów warstwa folii. Elementy powinny być składowane w pozycji
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji.
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i
materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogolne” pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robot
Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego
podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami
impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektowkrętarki, pilarki do drewna
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny
wyciąg budowlany.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów:
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez
producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie
robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie
do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu
budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i
sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót.
Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi
samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków
bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport
pionowy za pomocą żurawia samochodowego oraz przyściennego wyciągu budowlanego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zwykła więźba dachowa
1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt
twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm.
Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą
taśmy stalowej.
3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości
projektowanych więcej niż 0,5 mm.
4. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny
być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców
elementów.
5. Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. Kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami)
powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami.
6. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:
± 2cm w osiach rozstawu wiązarów,
± 1cm w osiach rozstawu krokwi.
7. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy.
5.2. Prefabrykowana więźba dachowa
Montaż konstrukcji drewnianej należy wykonać po osiągnięciu przez podpory i zakotwienia
wymaganej nośności, za zgodą Inspektora Nadzoru, po dokonaniu oględzin miejsca montażu.
• Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm
państwowych - wymagana klasa C-24. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z
tarcicy sosnowej lub świerkowej. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
użycie do konstrukcji i elementów drewnianych lub z udziałem materiałów drewnopochodnych
- drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków. Drobne elementy konstrukcyjne w
postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna twardego - dębowego,
akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.
• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy
wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z
twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1 mm.
Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za
pomocą taśmy stalowej. Długość elementów wykonywanych według wzorników nie powinna
różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 mm. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki
końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od długości
projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.
• Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: ± 2 cm w
osiach rozstawu wiązarów, ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi.
• Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy lub folii.
• Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie
powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i przed ogniem. Zabezpieczenie to
należy wykonać przed montażem Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone
w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB oraz w Projekcie.
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5.3. Łacenie połaci dachowych
Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50mm.
Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza
większa niż grubość łaty.
Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie
powinno być większe niż 2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być
umocowana deska lub łata grubsza od łat podkładu o grubość dachówki. Rozstaw łat pod pokrycia
dachówką powinien być zgodny z podanym w tabeli.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne"
6.2 Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej
6.2.1. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:
a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,
c) kontrolę gotowej konstrukcji,
d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji.
6.2.2. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena
jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych.
6.2.3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować:
- sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,
- sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych
elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z
podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i
wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych
- sprawdzenie wilgotności drewna
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest:
Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen.
Jednostką obmiarową jest:
a) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej - [m3] zużytego na tę konstrukcję drewna.
b) deskowanie i ołacenie połaci dachowych – [m2],
c) wyłazy dachowe – [szt.]
d) ławy kominiarskie – [m].
7.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
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sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBOT
8.1.Ogólne zasady odbioru robot
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.
Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych
materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz
wymaganym zakresem robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki
pozytywne.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i
ST.
8.2. Ogólne zasady odbioru robot
2. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z
drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót
(odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.
3. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
4. Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.
5. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.
6. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości:
- wbudowania materiałów,
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukcji
8.2. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w
przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
końcowym.
Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta
techniczna ocena wykonanych robót.
8.2.2. Podczas odbioru powinny być sprawdzone:
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów,
- prawidłowość wykonania złączy,
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było
ono przewidziane w dokumentacji.
8.2.3. W szczególności powinny być sprawdzone:
- w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość
wykonania deskowań wraz z odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp.

49

8.3. Odbiór końcowy
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone.
Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
- dokumentację techniczną obiektu i robót,
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości uŜytych materiałów,
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót,
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny.
Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu:
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi,
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami
konstrukcji,
- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
8.4. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna
8.4.1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót
za właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo
całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.
8.4.2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy
stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
8.4.3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy
i przedstawione do obioru.
8.4.4. Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem,, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie
dla danego przypadku.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
9.2. Więźba dachowa i ołacenie
Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji więźby dachowej oraz ilość m2 łacenia, które obejmują:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwilgociową z papy pod murłatą,
- montaż murłaty,
- przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji.
- impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,
- zmontowanie konstrukcji,
- ułożenie folii paroprzepuszczalnej,
- przybicie kontrłat,
- przybicie łat,
- przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
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- ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań,
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością Wykonawcy,
- likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niej wymienione przepisy i
normy:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 91, poz.811.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118),
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach
drewnianych
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część II Warszawa Arkady
1990.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.06.00.00 Roboty pokrywcze
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót pokrycia dachowego związanych z zadaniem pod nazwą Budowa
budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75.
1.1.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem pokrycia dachowego
- montażem obróbek blacharskich
- montażem rynien i rur spustowych
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne"
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Blacha płaska powinna odpowiadać normom PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,7mm.
2.3. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i
wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.4. System komunikacji dachowej składa się ze wspornika ławy, mocownika oraz ławy
kominiarskiej. Wszystkie elementy wykonane z aluminium grubości 5mm. Ława kominiarska z
dużą antypoślizgową powierzchnię i zredukowaną wysokość.
System komunikacji dachowej spełnia wymagania normy PN EN 516 – deklaracja zgodności.
System obejmuje poza tym:
- izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 30cm (2x15cm)
- wywiewki kanalizacji sanitarnej PCV – przejścia systemowe
- wywietrzaki, wyrzutnie wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
- woda deszczowa odprowadzana za pomocą rynien i rur spustowych
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System rynien PVC jako kompletny systemem odwadniania.
System w rozmiarze:
- rynna 150/100mm i rura spustowa dobrana z wytycznymi producenta rynny – należy
zweryfikować z wytycznymi wybranego producenta
- obróbka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
- wydry przy kominie, pasy nadrynnowe, parapety zewnętrzne oraz inne obróbki z blachy
ocynkowanej gr. min. 0,5mm powlekanej
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonywania robót:
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne".
4.2. Transport materiałów:
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
-ciągnik kołowy z przyczepą.
4.3. Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku
oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w
transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów.
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-EN 501:1999
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około
20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem
elastycznym lub kitem asfaltowym,
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
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usztywnione krawędzie zewnętrzne.
- folie wysokoparoprzepuszczalne (2000g/m2/24h) mocowane są za pomocą kontr łat do krokwi,
- deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.
5.2. Pokrycia z blachy
- Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-EN 501:1999
- roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie
niższej od +5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,
- Arkusze blach powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na
spodzie.
Zakłady podłużne blach mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających
wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ
dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m.
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach
mniejszych niż 55%. Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W
przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na falistość
krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny.
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to
możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami.
W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego
uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych
należy stosować uszczelki.
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można
mocować tylko blachą górną.
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku
pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu
mniejszym niż 55%.
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące
(lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki
należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej
bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed
utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy
mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem
dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m.
Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego.
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.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości
odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PNEN 612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PNB-94702:1999
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5.4. Niewymienienie robót, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą
ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia z jej wykonania.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.2. Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac
pokrywczych.
Kontrola wykonania pokrycia z blachy obejmuje:
a) Kontrolę międzyoperacyjną i końcową pokryć z blachy sprawdzając zgodność wykonanych robót
z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PNEN501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PNEN 504:2002, PNEN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN
508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7.OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe:
Jednostkami obmiarowymi są:
a) m2 – blachy, paroizolacja i folia wysokoparoprzepuszczalna,
b) kg lub szt. śruby, łączniki, podkładki itp.
8.ODBIÓR ROBÓT
Podstawę do odbioru wykonania robót: pokrycia dachu blachą, stanowi stwierdzenie zgodności ich
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
Odbiór podkładu:
· Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
· Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o
długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną
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powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm
w kierunku równoległym do spadku.
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych:
· Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony.
· Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
· Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
· Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić
program utrzymania pokrycia.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż
jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,
obniżyć cenę pokrycia,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania
- rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
Odbiór pokrycia z blachy:
· Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).
· Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.
· Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
· Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
Powinien obejmować:
· Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
· Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
· Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
· Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
Zakończenie odbioru
· Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
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- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9 PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze
stali układanych na ciągłym pod- łożu.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane
Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za
spełnienie
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.07.00.00 Roboty izolacyjne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych związanych z zadaniem pod
nazwą Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów,
wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- gruntowanie ścian i fundamentów,
- izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentów,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podłóg,
- wykonanie paroizolacji na stropie
- wykonanie izolacji termicznej podłóg na gruncie płytami EPS-38 100 gr. 15cm
- wykonanie izolacji termicznej ścian płytami styropianowymi EPS-70 gr. 18 cm frez. gr. 18cm
- wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych płytami styrodurowymi XPS 50 gr.12cm
- wykonanie izolacji nad sufitami podwieszanymi z wełny mineralnej do izolacji poddaszy gr.
2x15cm
- izolacje pomieszczeń mokrych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi
normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie
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szklanym oraz papy na włóknie.
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych
i świadectwach ITB.
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Systemy izolacyjne
Lepik asfaltowy na zimno
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
- przeznaczenie: na warstwy hydroizolacyjne, klejenie pap asfaltowych do podłoży i między sobą
- na betony, drewno
- wysoka przyczepność i siła wiązania
- odporność na słabe kwasy i zasady
- elastyczność
Lepik na zimno to masa asfaltowo-żywiczna służąca do przyklejania pap asfaltowych do różnych
podłoży takich jak beton, cegła, beton komórkowy, tynki cementowe i cementowo-wapienne, papy,
blachy. Lepik na zimno przeznaczony jest również do klejenia warstw papy między sobą i
wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego. Produkt ma mieć
konsystencję gęstej masy.
Może być stosowany na lekko wilgotnych nawierzchniach. Silne wiązanie lepiku z podłożem ma
sprawić, że powłoka ma być trwała i odporna na działanie wody, słabych kwasów, zasad i
agresywnych związków zawartych w gruncie Powinien być stosowany wyłącznie na zewnątrz
pomieszczeń.
Zużycie: 0,6 kg - 1,0 kg/m2 /warstwę (1 warstwa do klejenia pap; 2 - 4 warstwy jako hydroizolacja)
Produkt musi spełniać standardy jakości polskich jak i europejskich norm jakości.
Płyty styropianowe XPS gr. 12 cm
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną
jednostkę.
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki.
Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.
Papa asfaltowa na tekturze składa się z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej.
Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczególności dotyczą:
1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy;
4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa niż
30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce: – długość: 20 m (± 0,20 mm), 40 m (± 0,40 mm), 60 m (± 0,60 mm), –
szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm).
Pakowanie, przechowywanie i transport:
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi
w normie lub świadectwie.
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3) Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem
i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
4) Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między stosami – 80 cm.
Folia kubełkowa
Folia kubełkowa do izolacji pionowej fundamentów - pionowa izolacja fundamentów oraz
elementów mających kontakt z gruntem.
Podstawowym zadaniem folii jest ochrona warstwy hydroizolacyjnej(bitumicznej ) ścian
fundamentowych przed mechanicznymi uszkodzeniami np. dziurawienie, zgniatanie, ścieranie.
Wymagane właściwości folii kubełkowej:
- elastyczna
- nie ulega procesowi rozkładu
- nie wpływa na jakość wody pitnej
- odporna na nacisk i wytrzymała na uderzenia
- odporna na rozrywanie, łamanie, ścieranie, dziurawienie
- wygląd nie ulega zmianie bez względu na czas i warunki zewnętrzne
- odporna na działanie grzybów i bakterii glebowych technologia z zastosowaniem szczeliny
powietrznej pozwala na wyrównanie ciśnienia wilgoci, zapobiegając tworzeniu się niszczącego
ciśnienia hydrostatycznego
- wysoka wytrzymałość na ściskanie zapobiega uszkodzeniom wynikającym z ruchów terenu lub
zasypywania wykopów - zwiększona wentylacja powierzchni wewnętrznych umożliwia szybkie
schniecie struktury
- łatwy montaż i natychmiastowy efekt - możliwość montażu w dowolnych warunkach
atmosferycznych
Zastosowanie:
- zabezpiecza części budowli stykające się z gruntem,
- zabezpiecza skarpy,
- zapewnia wentylacje miedzy murem a gruntem,
- zastępuje „chudy” beton - po ułożeniu okładziny dalsza praca może być kontynuowana
natychmiast,
- odporna na chemikalia,
- odporna na grzyby, korzenie,
- nieszkodliwa dla wody pitnej.
Wełna mineralna
Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skał mineralnych
(głównie bazaltu). Materiał ten jest w pełni ekologiczny, ma doskonałe własności termoizolacyjne,
jest niepalny i hydrofobowy.
Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem gęstości oraz
dostosowanych do przyjętego typu ocieplenia.
Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej z włókien bazaltowych.
0,042 – 0,038 =  גW/m K. Niniejsza wartość tego współczynnika dotyczy materiałów niższej
gęstości – np. mat. z wełny mineralnej.
Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie uszkodzone. Wełna powinna
tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być większa niż
2 % suchej masy.
Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, ściśliwość
włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane.
Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachów pełnych pod bezpośrednie
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krycie papą ( bez stosowania gładzi cementowej) powinny spełniać następujące wymagania:
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa – nie większa niż 6% początkowej grubości.
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niż 2 kPa,
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% suchej masy.
Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi w normie.
Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.
Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej ścian, stropodachów
wentylowanych poddaszy bez dostępu.
Do izolowania stropodachów pełnych można stosować płyty z wełny mineralnej spełniające podane
wyżej wymagania szczegółowe.
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża mechanicznie lub przez przyklejanie
lepikiem asfaltowym na gorąco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.
Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria:
- wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania jej pod ciśnieniem
hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „Metody testowania nieorganicznych materiałów
izolacyjnych”.
- odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości wody z powietrza ( np. w
otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda higroskopijna zawarta w wełnie powinna stanowić
więcej niż 0,02% - 0,05% objętości materiału
- odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający żadnych pożywek, wełna
mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju mikroorganizmów, gnić lub być atakowana
przez insekty, robactwo i gryzonie
- odporność chemiczna - wełna mineralna musi być nieaktywna chemicznie. Wartość pH=9 zgodnie
z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru nie może przekraczać 6 ppm ( części na milion).
Wełna mineralna może być stosowana z wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i we
wszelkich środowiskach przemysłowych.
- niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna powinna być odporna na ogień
tj. wytrzymać temperaturę do 10000C nie rozpuszczając się. Środek wiążący może ulec zanikowi w
warstwie zewnętrznej przy temperaturze ponad 2500C. Natomiast włókna nie ulegają w tych
warunkach zniszczeniu
- paroprzepuszczalność - przegrody izolowane wełną mineralną muszą przepuszczać parę wodną,
czyli „oddychać”
- nietoksyczność - w warunkach krytycznych wełna mineralna nie może utracić swych właściwości
izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji chemicznych, trujących gazów lub innych
niebezpiecznych związków.
Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m3.
Standardowe wymiary płyt to 1000x800 mm i z zakresem grubości 30-200 mm – w zależności od
rodzaju i gęstości materiału.
Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne Atesty i Aprobaty Techniczne.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Do obróbki płyt wykorzystuje
się proste, ogólnodostępne narzędzia takie jak ręczne piły czy noże.
Dysperbit: Szczotka dekarska, pędzel, natrysk.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Materiały
izolacyjne dostarczane są w paczkach i pojemnikach, w oryginalnym opakowaniu
ułatwiającym ich transport oraz umożliwiającym rozpoznanie wyrobu.
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układać je w jednej warstwie
w pozycji stojącej, zabezpieczając je przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy
układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy zwrócić uwagę na:
- powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o
szerokości większej niż 2mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym,
- podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne,
- izolacje na zewnątrz powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod
stałym zadaszeniem,
- temperatura zewnętrzna przy której można prowadzić roboty izolacyjne lepikami na gorąco
wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepików na zimno 10°C,
- zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niż 10cm,
- grubość lepiku między warstwami pary powinna wynosić 1-1,5mm,
- załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione,
- szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione.
5.2. Przygotowanie podkładu
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.3. Izolacje powłokowe
Podłoże pod pionowe izolacje powłokowe z lepików, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas
dyspersyjnych powinny stanowić gładkie ściany betonowe lub tynki cementowe. Podłoże pod
izolacje powłokowa musi być bezwzględnie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltową.
Grubość powłoki asfaltowej nie powinna być mniejsza od 2mm. Powlokę nanosić na ścianę
przynajmniej w dwóch warstwach. Izolacje wyciągnąć na 30cm ponad teren.
Podłoże musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych. Nowe tynki
i betony powinny być związane i wysezonowane. Podłoże może być zarówno suche, jak i wilgotne.
Nie mogą występować zastoiny wodne, zmrożenia lub oszronienia. Ściany fundamentowe
powinny być otynkowane, kurz, pył, ostre krawędzie usunąć, wszelkie braki w podłożu szczelnie
zaspoinować.
Wszelkiego rodzaju kąty (styki ścian między sobą, styki ścian z ławą fundamentową, itp.)
wyoblić wykonując tzw. fasetę z zaprawy cementowej.
Podłoże przed nakładaniem masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej wodnej zagruntować
roztworem do gruntowania w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:9. W przypadku stosowania w/w
masy podczas upałów (górna wartość temperatury przy stosowaniu) przed rozpoczęciem robót
należy schłodzić podłoże poprzez zmoczenie wodą.
SPOSÓB UŻYCIA: Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowej wodna jest gotową masą
uszczelniającą, którą przed użyciem należy dokładnie wymieszać używając mieszadła
wolnoobrotowego. Fundamenty, podziemne części budowli, hydroizolacje podposadzkowe
tarasów, balkonów, piwnic, garaży itp. Masę dysperysyjną nanosić przynajmniej w dwóch
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warstwach pamiętając o zbrojeniu wszystkich kątów pasami z tkaniny technicznej wtapiając ją
w świeżą masę. Każdą następną warstwę nakładamy po wyschnięciu warstwy poprzedniej.
Po nałożeniu warstwy ostatniej odczekać kilka dni dając czas na odparowanie resztek
wilgoci z całej grubości powłoki. W trakcie obsypywania ziemią należy robić to bardzo
ostrożnie, żeby nie uszkodzić warstwy izolacji. Zaleca się osłanianie warstwy hydroizolacyjnej
wykonanej z użyciem masy dyspersyjnej styropianem grubości minimum 2 cm w celu
zabezpieczenia warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Styropian przyklejać na placki
stosując lepik jako klej.
Prace wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5st.C do +30st.C. Do masy nie
dodawać żadnych substancji. Nałożoną masę chronić przed intensywnym suszeniem i
opadami atmosferycznymi.
5.4. Izolacje
5.4.1. Izolacje ścian, stropów, podłóg
Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją
Techniczną i Jakości RTQ ITB 1260/2018 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym.
Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być
płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania
izolacji przeciwwilgociowej (w postaci podkładowej papy, folii PE, bitumicznych,
wodorozcieńczalnych mas uszczelniających).
Na styku podłogi ze ścianą należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć
w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany, dociskając je do taśmy dylatacyjnej.
Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się
styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach)
należy rozłożyć dwie warstwy folii PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed
wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych.
Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi:
Przygotowanie ścian do ocieplenia;
Mocowanie płyt termoizolacyjnych;
Wykonywanie warstwy zbrojnej czyli mocnego podłoża pod tynk;
Tynkowanie.
Prace należy przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5 OC i nie wyższej niż +25 OC;
Ściany budynku muszą być suche i pozbawione wszelkich nalotów organicznych;
5.4.2. Izolacje dachu
Przed położeniem izolacji właściwej należy wykonać paroizolację, która jest konieczna przy
prawidłowym ociepleniu dachu, ponieważ będzie zatrzymywała wilgoć, która mogłaby się
przedostawać przez sufit podwieszany od „spodu”, czyli od ogrzewanych pomieszczeń.
Montaż pierwszej warstwy ocieplenia:
Na paroizolację kładziemy izolację z wełny skalnej. Zaczynamy układanie od naroża dachu.
Stosujemy metodę układania mijankową – płyty przylegają ściśle, jedna do drugiej tak, że ich
boczne krawędzie nie są w jednej linii.
Systemy izolacyjne stosować wg Instrukcji Producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego
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oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących
stosowanych
materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiałów,
- badanie podłoży i podkładów,
- przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania robót,
- wykonania izolacji poziomej,
- wykonania izolacji pionowej,
- zabezpieczenia elementów drewnianych,
- wykonania izolacji dachu.
6.2. Wymagania szczegółowe
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
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Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostawę materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoży,
- zabezpieczenie obszaru robót,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- prace porządkowe,
- badania na budowie i laboratoryjne.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.08.00.00 Roboty tynkarskie
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania robót tynkarskich przewidzianych do wykonania przy realizacji
zamówienia pod nazwą Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr
ewid. 77/1, 77/3 i 75.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót
tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót tynkarskich wykonywanych na budowie.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót tynkarskich:
- wykonanie tynków wewnętrznych
- wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku silikonowego
- wykonanie tynków zewnętrznych cokołu z tynku mineralnego
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem
robót tynkarskich:
- wykonanie tynków zewnętrznych
- wykonanie tynków wewnętrznych
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową, rysunkami określającymi lokalizację i rodzaj wykonywanych robót, pozostałymi SST.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji osoby wskazanej
przez inwestora do odbioru robót.
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części
opracowania.
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2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
Zaprawa tynkarska
Marka i rodzaj zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw
do robót powinno być wykonywane mechanicznie.
Materiały uzupełniające
Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: farba gruntująca, metalowe narożniki ochronne,
siatka z włókna szklanego, klej do styropianu. Wszystkie wymienione w/w materiały muszą
być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Powinny
również posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót tynkarskich
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone
z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części
powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki
stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Zaleca się
stosowanie emulsji gruntującej.
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5.3. Tynkowanie
W uzyskaniu równych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew
tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).
Tynk narzuca się równomiernie agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą
styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. Świeży tynk można
wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do
zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni
tynku. Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich,
stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku.
Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszając je wodą.
5.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy
nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem
do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem
napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem,
- Sposobu ułożenia zapraw,
- Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki).
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia
robót tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są:
- 1m2 ściany otynkowanej.
8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót tynkarskich.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji
- przyklejenie warstwy siatki na ścianie
- zagruntowanie podłoża
- wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych z tynku silikatowego,
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
10.1 Normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w
tym w szczególności:
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
BN-65/6733-02 – Wapno.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.09.00.00 Stolarka okienna i drzwiowa
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej przy realizacji
zamówienia pod nazwą Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid.
77/1, 77/3 i 75.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót związanych z wykonaniem stolarki budowlanej PCV. Ponadto dotyczą
zagadnień związanych z dostawa materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
osadzenie i odbiór nowej stolarki. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań
odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, osadzenia stolarki oraz ich
odbiory. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe obejmują:
- montaż wyposażenia jak szyldy i klamki, zamki,
- montaż odbojów drzwiowych,
- montaż ściany.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne
z określeniami przyjętymi w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,
odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące zasad
prowadzenia robót podano w OST.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentacja robót związanych z osadzeniem stolarki została określona w OST.
1.7. Nazwy i kody
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Zostały określone w OST pkt. 2.0. „Materiały".
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Określa dokumentacja projektowa.
Stolarki drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna oraz stolarka okienna musi być zgodna z
„Zestawieniem stolarki okiennej” i „Zestawieniem stolarki drzwiowej” wg dokumentacji
projektowej.
Zastosować materiały pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka.
3.SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Zostały określone w OST pkt. 3.0. „Sprzęt".
4.TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Zostały określone w OST pkt. 4.0. „Transport".
4.2. Transport stolarki
W zależności od ilości stolarki, środka transportu, sposobu załadowania, mocowania na czas
transportu i sposobu transportowania szczegółowe wymagania określa norma PNB05000:1996
„Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczególna uwagę należy zwrócić na:
- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,
- czystość przestrzeni załadowczych w środkach transportu,
- płaszczyzny ścian i podłóg (środków transportowych) nie powinny mięć wystających gwoździ
oraz ostrych elementów mogących spowodować uszkodzenie wyrobów.
4.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki
Stolarkę (uprzednio ofoliowaną z narożnikami zabezpieczonymi w koperty) należy ustawiać
pionowo.
Wyroby winne być wyposażone w nalepki lub przywieszki zawierające następujące dane:
- nazwa i adres producenta,
- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrób,
- symbol dokumentacji technicznej na wyrób (świadectwo dopuszczenia do produkcji, norma, itp.),
- znak kontroli jakości,
- miejsce i datę produkcji.
Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spełniać następujące warunki:
- magazyny półotwarte lub zamknięte, suche i przewiewne, zabezpieczające przed opadami
atmosferycznymi,
- podłoga magazynów utwardzona, pozioma, równa,
- w odległości min. 1m od urządzeń grzewczych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Zostały określone w OST pkt. 5.0. „Wykonanie robót".
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do osadzenia ościeżnic powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Ościeża powinny być równe,
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gładkie i oczyszczone z pyłu. Stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie ostatecznie
wykończonym. Poszczególne elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i
folią przed zabrudzeniem.
5.3. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
Ościeżnice należy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, który
winien wskazać miejsca ich przymocowania. Styk ościeżnicy z ościeżem należy wypełnić
pianką poliuretanowa. Skrzydła powinny szczelnie przylegać do ościeżnicy. W razie
konieczności, wykorzystując odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą należy
dokonać ich regulacji zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o ościeżnicę i posadzkę.
Końcowym etapem prac jest założenie opasek i listew.
5.4. Montaż przegród aluminiowych.
5.4.1. Przygotowanie ościeży
przegroda może być osadzana poprzez zamontowanie jej góry w nadprożach korytarzy a
pozostałe jej elementy w ścianach, montaż powinien zapewniać prawidłowe osadzenie,
uszczelnienie i obrobienie przegrody.
dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych wykończonych wyprawą tynkarską
wynoszą
szerokość + 10mm
wysokość + 10mm
dopuszczalna różnica przekątnych 10mm
przegrodę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w świetle ścian zgodnie z
wymogami producenta stolarki
5.4.2. Osadzanie i uszczelnianie przegród aluminiowych
naprawa uszkodzeń i nierówności oraz oczyścić powierzchnię z pyłu
osadzić w sposób trwały elementy kotwiące ustawienia przegród należy sprawdzić w pionie i
poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych, dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno być większe niż 2mm na 1m okna, odchylenie przegrody od płaszczyzny pionowej nie
może być większe niż 2mm.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2mm przy długości przekątnej
do 1m, 3mm do 2m, 4mm powyżej 2m długości przekątne.
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2. Kontrola jakości
Kontrola jakości prac obejmuje:
ocenie jakości materiałów przed montażem,
sprawdzenie kompletności dokumentów,
brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych
zabrudzeń ram, szyb i okuć
odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1m ościeżnicy, ale
nie więcej niż 3mm na całą ościeżnicę,
otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać sie bez zacięć,
otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać
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lub zamykać,
zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i
płaszczyznami.
6.3. Ocena wyników badan
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7.1. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiaru
Powierzchnie drzwi i skrzydeł oblicza sie w m2 w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic
- w świetle murów. Ościeżnice drewniane liczy się w metrach.
7.3. Ilości robót
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 OST „Wymagania ogólne" pkt. 8.
Zgodność robót z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru.
Roboty uznaje się za zgodne, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki.
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 „Okna i drzwi z drewna,
materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania".
Sprawdzeniu podlega:
zgodność z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiałów,
zgodność wymiarów,
jakość materiałów,
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz okuć.
Spełnienie wymagań stawianych wyrobom następuje w sytuacji spełnienia warunków określonych
w poszczególnych tablicach w/w normy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy Zostały określone w OST pkt. 10.1. „Ustawy".
10.2. Rozporządzenia Zostały określone w OST pkt. 10.2. „Rozporządzenia".
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10.3. Normy
PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych.
Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych.
Wymagania i badania. (Zmiana 2) PN-88/B-10085/Az3:2001 Okna i drzwi z drewna,
materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. (Zmiana 3)
PN-EN 951.'2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości
i prostokątnych.
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa.
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I cześć 4,
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.10.00.00 Roboty posadzkarskie
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru posadzek, które zostaną wykonane przy realizacji zamówienia pod nazwą Budowa
budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem robót posadzkarskich.
Zakres rzeczowy obejmuje :
wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki,
gruntowanie podłoża,
wykonanie posadzki z gresu/ wykładziny obiektowej/ terakoty/ wykładziny dywanowej
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0.00
„Wymagania ogólne"
1.5.Wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów
oraz ich zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne".
2.1. Płytki posadzkowe typu GRES:
Płytki gres – płytki wysoko-spieczone prasowane na sucho, gres barwiony w masie
i jednocześnie szkliwiony, rozmiar do ustalenia z Inwestorem, rektyfikowane, powierzchnia
gładka, odporność na ścieranie powierzchni min. PEI 5, odporność chemiczna GA, GLA,
GHA, antypoślizgowość R10, nasiąkliwość wodna E < 0,5%, grupa BIa, w kolorze wg
nadzoru inwestora.
2.2. Płytki posadzkowe spełniające wymagania aktualnie obowiązujących norm
Płytki w pomieszczeniach WC: antypoślizgowość R10. Spoiny mineralne, szerokość 2 mm, w
kolorze wg nadzoru inwestora,
Płytki w łazienkach: gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, matowy,
rektyfikowany, mrozoodpornny, antypoślizgowość R10, o nasiąkliwości wodnej E ≤ 0,5%,
grupa BIa, monokolorystyczne, w kolorze wg nadzoru inwestora,
Płytki rozdzielni posiłków: gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, matowy,
rektyfikowany, mrozoodpornny, antypoślizgowość R10, o nasiąkliwości wodnej E ≤ 0,5%,
grupa BIa, monokolorystyczne, w kolorze wg nadzoru inwestora, cokoły systemowe wyoblone
(ułatwiające łatwiejsze utrzymanie czystości). Cokół systemowy z wyobleniem pomiędzy
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posadzką i ścianą z materiału i koloru jak posadzka. Spoiny mineralne, szerokość 2 mm,
system modularny (to znaczy spoiny na posadzkach i ścianach powinny się łączyć - ich
wielokrotność).
2.3. Wykładzina obiektowa sportowa do sali wielofunkcyjnej
Dane techniczne wykłądziny PCV
Grubość całkowita 10,0 mm
Waga całkowita 5,3 kg / m2
Długość rolki 13 m
Szerokość rolki 2 m
Odporność termiczna 0,10 m2K/W
Reakcja na ogień wg EN 13501 Cfl-s1
Bez formaldehydu
Bez pentachlorofenolu
Tarcie wg EN 13036-4 80-110
Amortyzacja wstrząsów wg EN 14808 38%
Odkształcenie pionowe wg EN 14809 1,5 mm
Odbicie piłki wg EN 12235 97%
Lustrzany połysk wg EN 2813 < 30 %
2.4. Wykładzina obiektowa do sal
Typ wykładziny
Szerokość rolki
Długość rolki
Klasyfikacja zastosowania
Klasa ścieralności
Klasa antypoślizgowości
Grubość całkowita
Warstwa użytkowa
Zabezpieczenie powierzchni
Klasyfikacja ogniowa
Stabilność wymiarów
Wgniecenia resztkowe
Odporność na światło stopień
Przewodnictwo cieplne
Odporność chemiczna
Odporność na meble na rolkach
Odporność na nacisk punktowy
Masa powierzchniowa
Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe

Wykładziny PCV
1500mm
12mb
34/43
T
R10, DS
2,0mm
0,8mm
PUR
Bfl-S1
<0,4%
<0,1mm
6
0,17W/m2K
dobra
dobra
dobra
3120g/m2
dobre
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2.5. Wykładzina dywanowa w rolce
Typ wykładziny
Szerokość rolki
Rodzaj włókna
Struktura
Waga całkowita
Wysokość całkowita
Gramatura runa
Gęstość tkania
Podkład
Klasa użytkowa
Klasyfikacja zastosowania
Klasyfikacja ogniowa

Wykładziny dywanowe
4m
PA 6
1/10 soft cut pile
2000 g/m2
6.5 mm
900 g/m2
204000 przetkań/m2
Ceneva
33
LC4
Cfl-s1

2.6. Klej do wykładzin wg zaleceń producenta
2.7. Zaprawa klejowa
Sucha do klejenia płytek gresowych na posadzkach w pomieszczeniach o zwiększonym
natężeniu ruchu, wodoodporna zgodna z wymaganiami polskich norm lub aprobaty technicznej.
2.8. Zaprawa do spoinowania
Sucha, zgodna z wymaganiami polskich norm lub aprobaty technicznej.
2.9. Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie minimum M-12 – warstwa wyrównawcza
pod posadzkę z masy samopoziomującej wg aktualnie obowiązujących norm.
2.10. Emulsja gruntująca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakości żywicy akrylowej
przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych
i osłabionych podłoży spełniająca wymagania PN-C-81906.
2.11. Listwa kątowa z aluminium do wykańczania krawędzi posadzek z płytek
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0.00 „Wymagania ogólne".
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót:
szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, szpachle i
packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzędzi i urządzenia do ciecia płytek,
packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzania kleju,
łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomice, wkładki dystansowe,
Rozdział 4- Specyfikacje Techniczne- Roboty wykończeniowe ST-4,20 — Posadzki mieszadła
koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejących, gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny, kątownik piła panelowa ołówek
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania
ogólne
określone w ST-0.00 „Wymagania ogólne", dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi
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niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.
Płytki, panele i wykładziny należy przewozić dowolnymi, krytymi środkami transportu.
Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do okładzinowych robót posadzkarskich powinny być zakończone.
Wszystkie roboty budowlane z wyjątkiem malowania ścian - w tym osadzone balustrady schodowe,
roboty instalacyjne z przeprowadzeniem prób, wszystkie bruzdy i przebicia naprawione i
wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach
podczas prowadzenia robót posadzkarskich nie powinna być niższa ni' +5°C w ciągu całej doby,
a przy montażu wykładzin PCV – 5°C.
5.1.Przygotowanie podłoża.
Płytki podłogowe gresowe będą układane bezpośrednio na wylewkę samopoziomująca, pod
wylewkę cementową. Podłoże pod posadzki z płytek gresowych , powinno być przygotowane
zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualnie obowiązującymi normami winno być trwałe, suche,
równe, nie odkształcalne, poziome, nie wykazujące pęknięć i rys o powierzchni szorstkiej i bez
zanieczyszczeń z zaprawy, brudu, oleju oraz kurzu oraz uprzednio przygotowane poprzez
przemalowanie płynem gruntującym. Emulsje gruntującą najlepiej nanosić w postaci
nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienka i równomierna warstwę.
Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można zastosować emulsje
rozcieńczoną czysta woda 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy
powtórzyć emulsja bez rozcieńczania. Użytkowanie nawierzchni można rozpocząć nie
wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji. Podłoże winno mięć dylatacje pokrywającą
się z dylatacja budynku oraz tam gdzie mogą nastąpić pęknięcia podkładu od obciążeń i
wzdłuż linii odgraniczających posadzki różnie obciążone, a dodatkowe pola dylatacyjne nie
powinny być większe niż 5x6m.
W związku z powyższym należy oczyścić podłoże, uzupełnić wszystkie pęknięcia oraz
wyrównać i przygotować podłoże tak, by łata o dł. 2m przyłożona w dowolnym miejscu nie
wykazywała odchyleń powierzchni od poziomu lub spadków wymaganych dokumentacja,
większych niż 5mm.
Podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym zwiększającym przyczepność zaprawy
klejowej.
5.2. Wykonanie posadzki z płytek gresowych.
Do wykonania posadzki należy użyć płytki w I gatunku, dobrane według jednolitej barwy
i odcienia. Kompozycje klejowa należy przygotować zgodnie z instrukcja producenta i
rozprowadzić paca tak by przykrywała cała powierzchnie podłoża, Płytki układa sie według
wyznaczonej linii.
Nakładając płytkę należy ja docisnąć tak by warstwa kleju pod nią miała grubość 6-8mm.
Do układania płytek należy zastosować wkładki dystansowe gwarantujące 4mm szerokość spoiny.
Stopnie schodów należy wykonać z gresowych płytek typu stopnica z ryflem wypukłym
(zewnętrznym).
Wykonana powierzchnia posadzki winna być równa i pozioma, o spoinach zachowujących
prostoliniowość i jednakowa szerokość w każdym miejscu. Dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości
posadzki.
Grubość spoin nie może być większa od założonej z tolerancja ±0,5mm dla najwyżej 5 spoin na
1m2 posadzki. Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe. Płytki winny być
związane z podkładem na całej swej powierzchni. Po zakończeniu układania posadzki,
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szczeliny między płytkami należy zafugować na spoinę z meniskiem wklęsłym. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekraczać więcej niż 5mm na
całej długości lub szerokości posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny nie
powinno przekraczać 2mm.
W miejscach styku dwóch różnych posadzek, posadzki te winny być odgraniczone za pomocą
listew z aluminium anodowanego o profilu dostosowanym do rodzaju sąsiadujących posadzek.
W okładzinie należy wykonać dylatacje w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny
dylatacyjne wypełnić masa dylatacyjna lub zastosować specjalne wkładki lub listwy, które
winny posiadać aktualna aprobatę techniczna.
W pomieszczeniach w których nie występują płytki ścienne należy posadzkę wykończyć
cokolikiem zakończonym listwą z tworzywa sztucznego w kolorze płytek lub
listwy drewnianej sosnowej. Cokoły winny być trwale związane z posadzką. Powierzchnia
posadzki po zakończeniu robót okładzinowych winna być czysta. Wykonana powierzchnia posadzki
winna być równa, o spoinach zachowujących prostoliniowość i jednakową szerokość w każdym
pomieszczeniu.
Płytki winny być związane z podkładem na całej swej powierzchni.
5.3. Wykonanie podłogi elastycznej.
Podłogę elastyczną należy wykonać dokładnie wg zaleceń producenta danego systemu.
Podłoże musi być zawsze twarde, wypoziomowane, suche i gładkie, nie zabrudzone farbą,
gipsem, olejem, tłuszczem lub inną substancją, która może wpływać na klejenie wykładziny.
Rysy i szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem.
Do przygotowania podłoża należy użyć produktów opartych na cemencie. Nie mogą być one sypkie
lub łuszczyć się. Maksymalne odchylenie płaskości wg zaleceń producenta systemu. Poziom
wilgotności podłoża powinien być zmierzony za pomocą odpowiednich urządzeń i powinien
być zgodny z aktualnie obowiązującymi normami. Wilgotność względna nie może być wyższa
niż 75% RH. Czas adaptacji wykładziny zależy jest od poziomu wilgotności i temperatury. Należy
zastosować środek wygładzający na całą powierzchnię podłoża zgodnie z normami aktualnie
obowiązującymi w RP. Środki wygładzające należy stosować zgodnie z instrukcją producenta i
przeznaczyć czas na jego wyschnięcie. Do ścierania użyć kamienia z węgliku krzemu w celu
uzyskania idealnie gładkiej powierzchni. Powstały pył należy oczyścić. Wykładziny różnych typów
(PCV dywanowa) montować przy pomocy złączeń, które potem są schowane pod plastikowymi
lub metalowymi nakładkami. Temperatura minimalna montażu 15stopni. Najpierw należy
ułożyć arkusz w wyznaczonej linii i sprawdzić zgodność z kierunkiem
padania światła. Do rozprowadzania kleju należy użyć kielni z ząbkami. Na warstwę kleju
ułożyć wykładzinę, przewałkowując ją. Pozostawić do wyschnięcia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT I MATERIAŁÓW
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Zamawiającego.
Kontroli jakości podlega:
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie dowodów dostawy:
- zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu
materiału i świadectw jakości lub atestów producentów oraz oględzin wizualnych: czy wykładzina
lub płytki są nieuszkodzone, a wzory i kolory zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii
produkcyjnej,
- sprawdzenie jakości wykonanych robót poprzez badanie zachowania technologicznej
- prawidłowości i dokładności wykonanych wykładzin z płytek,
- badanie przygotowania podłoży,
- badanie przylegania płytek do podłoża poprzez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem
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drewnianym w kilku miejscach – charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu
płytek,
- badanie równości i odchylenia powierzchni za pomocą łaty kontrolnej o dł. 2m i
szczelinomierza, dokonując pomiaru prześwitu miedzy łatą, a powierzchnia okładziny z
dokładnością do 1 mm
- sprawdzenie styków, szerokości i prawidłowości wypełnienia spoin poprzez oględziny
zewnętrzne i ewentualny pomiar na dowolnie wybranej płaszczyźnie 1m z dokładnością do
0,5mm za pomocą suwmiarki,
- oględziny barwy i odcieni płytek, o badanie odchyłki w przebiegu prostoliniowości fug za
pomocą sznura lub drutu z dokładnością do 1mm,
- sprawdzenie wykończenia posadzki wykonane wzrokowo,
- sprawdzenie dylatacji za pomocą oględzin zewnętrznych
- sprawdzenie jakości wykonanych robót poprzez badanie zachowania technologicznej
prawidłowości i dokładności wykonanych posadzek
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni to wynik wykonanych robót należy uznać za
pozytywny, co będzie stanowiło podstawę do ich odbioru. W przeciwnym wypadku należy
je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do
obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi oraz o jakości
odpowiadającej warunkom wymaganym przez Zamawiającego. Z przeprowadzonego odbioru
robót sporządzony zostaje protokół zawierający:
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiaru jest :
m2 - dla wykładzin z płytek gresowych i innych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.00 'Wymagania ogólne".
Odbiorom częściowym podlegają:
- zastosowane materiały,
- warunki prowadzenia robót,
- wykonanie podłoży.
Odbiór końcowy potwierdzający ostateczna jakość wykonanych robót zostanie dokonany po
całkowitym zakończeniu robót.
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające
użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi
normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom podanym przez
Zamawiającego w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach technicznych.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie
wycenianej roboty.
Cena obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
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- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,
- oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod wykonanie robót wykładzinowych,
- ochrona przed zabrudzeniem pozostałych powierzchni, oraz urządzeń i instalacji na terenie
prowadzonych robót remontowych,
- zasadnicze roboty wykonawcze ,
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń
- utrzymanie miejsca robót.
Cena uwzględnia również:
- nieuniknione odpady ubytki i straty materiałowe,
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia
robót,
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania
sprzętu,
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy
PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.
PN-EN 12004 + A1:2012 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN-EN 13813: 2003Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania- Materiały Właściwości i wymagania.
PN-EN 14259: 2005 Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania użytkowe mechaniczne
i elektryczne
PN-EN ISO 24340:2012 Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 24341:2012 Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe
PN-EN 14411:2013-04 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena
zgodności i znakowanie
- inne aktualnie obowiązujące w RP normy
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.11.00.00 Okładziny wewnętrzne
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie:
- okładziny z glazury
- obudowa pionów instalacji i obudowy pionów instalacyjnych z płyt gipsowo – kartonowych.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i specyfikacją techniczną ST – 00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY.
2.1. Suche tynki (obudowy instalacji)
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Płyty GKB gr.12,5mm - wodoodporne
Płyty GKF - ognioodporne
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta
2.2. Płytki ceramiczne
Wymagania:
płytka ceramiczna prasowana na sucho - ścienna, szkliwiona, matowa, w rozmiarze i kolorze
wg zeleceń Inwestora, o nasiąkliwości wodnej E > 10%, grupa BIII, monokolorystyczna
płytka ceramiczna prasowana na sucho, ścienną - szkliwiona.
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.
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5.1 WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwa wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. Bezpośrednio przed rozpoczęciem
wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z
kurzu.
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnie ścian należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej
+5°C.
5.2. Prace wykończeniowe:
na elementach g-k należy wykonać szpachlowanie specjalną masą szpachlową. Między
płytami na wszystkich krawędziach zostawia się szczelinę o szerokości ˝ grubości płyty. Po
oczyszczeniu płyty wypełnia się je masą szpachlową do licowej powierzchni płyt. Po
wyschnięciu nierówności wyrównuje się masą szpachlową wykańczającą.
Należy również wykonać zbrojenie spoin w narożach wewnętrznych. /taśmą z włókniny
szklanej wykonujemy zbrojenie połączeń ciętych, zbrojenia spoin w narożach nadaje cię
najlepiej taśma papierowa. Spoiny ślizgowe należy stosować w miejscach połączeń z tynkiem
mokrym.
Ważnym elementem jest również zabezpieczenie i obróbka naroży zewnętrznych, przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania.
Płyty układa się w pomieszczeniach suchych na podłożu poziomym. Płyty
wielkoformatowe przenosi się w pozycji pionowej, krawędzią podłużną w kierunku
poziomym.
Za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty, tak by karton był przecięty następnie
łamie się rdzeń gipsowy, obcinając karton z drugiej strony.
Do malowania płyt stosuje się dostępne farby dyspersyjne. Nie należy stosować farb
zawierających wapno i szkło wodne. Do malowania stosujemy pędzel, wałek lub pistolet
natryskowy. Aby uniknąć wyblaknięcia nieobrobionej powierzchni płyty, należy ją
zagruntować.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu płytek
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia.
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy).
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6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3. Wykonanie robót.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wykonywania poszczególnych robót zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne
wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.
Powierzchnie tynków i gładzi ścian oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości
ścian w stanie surowym i wysokości ścian mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu.
Powierzchnie słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni w stanie surowym.
Powierzchnie tynków i gładzi stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich
rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni tynków i gładzi nie odlicza się powierzchni nie otynkowanych mniejszych od 1
m2.
Nie odlicza się również powierzchni otworów do 3 m2, o ile ich ościeża są otynkowane.
W przeciwnym razie odlicza się je całkowicie, mierząc ich powierzchnie w świetle ościeżnic
lub w świetle murów, jeżeli otwory są bez ościeżnic.
Z powierzchni tynków i gładzi odlicza się powierzchnie nieotynkowane, jeżeli każda z nich
jest większa od 1 m2. Oblicza się również otwory o powierzchni od 1 m2 do 3 m2, jeżeli ich
ościeża nie są tynkowane. Otwory o powierzchni większej od 3 m2 odlicza się całkowicie,
doliczając jednocześnie do powierzchni ścian murowanych powierzchnię tynkowanych ościeży.
Doliczoną powierzchnię ościeży oblicza się jako iloczyn długości ościeża, mierzonej w
świetle ościeżnicy, przez szerokość ośnieża w stanie surowym.
Okładziny z płyt tynkowych gipsowych oblicza się w metrach kwadratowych rzeczywiście
licowanych powierzchni.
Powierzchnię siatkowania oblicza się w metrach kwadratowych projektowanej powierzchni.
Powierzchnię tynków ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych.
Okładziny płaszczyzn płytkami lub masą lastryko oblicza się w metrach kwadratowych
rzeczywiście oblicowanych powierzchni.
Odbicia, przetarcie zagruntowanie i uzupełnienie tynków o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu
na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych oraz stropach oblicza się w metrach
kwadratowych według wymiarów opisanego prostokąta.
Obicia tynków oraz wykonanie pasów tynków na zamurowanych bruzdach oblicza się w metrach.
Mocowanie oraz powlekanie i gruntowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach oblicza
się w metrach kwadratowych.
84

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłóg
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków i gładzi.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny
być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III i gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.3. Odbiór okładzin ceramicznych
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno być większe niż 1 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Cena jednostkowa obejmuje:
9.1. Okładziny ceramiczne
Cena wykonania okładzin ceramicznych obejmuje:
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- sortowanie płytek według wymiarów i odcieni,
- przycięcie i dopasowanie płytek,
- przygotowanie masy klejącej,
- ułożenie płytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnęk, ościeży i krawędzi,
- spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.
9.2. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (g-k)
Cena wykonania okładzin z płyt g-k obejmuje:
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wytrasowanie miejsc montażu,
- zamocowanie kształtowników metalowych do sufitów, podłóg i ścian,
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- przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu,
- przygotowanie zaprawy gipsowej i szpachlowanie połączeń i styków płyt.
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową.
- szpachlowanie i cyklinowanie powierzchni,
- spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.12.00.00 sufity podwieszane
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych, sufitów powieszanych w ramach
zadania inwestycyjnego Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid.
77/1, 77/3 i 75.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie:
- sufity podwieszane z płyt g-k.
- sufity podwieszane systemowe.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i specyfikacją techniczną ST – 00.00.
1.4.2. Wymagania ogólne.
Systemowe sufity podwieszane:
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.
Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych
(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą
profilenośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy
boczne, klipsy, łączniki).
Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego
do elementów konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny, tzn. zapewniający
stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od
przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/i akustyczne wykonany
z konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Sufity podwieszane należy wykonywać po zamontowaniu wentylacji, klimatyzacji i instalacji
elektrycznych.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej
specyfikacji są: drzwiczki rewizyjne, kompletne filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm,
gips budowlany szpachlowy, klamerki mocujące, kołki do wstrzeliwania, kształtowniki stalowe
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profilowane C 100x075, kształtowniki stalowe profilowane C 55x075, kształtowniki z blachy,
- kątownik przyścienny, kształtowniki z blachy - profil główny, kształtowniki z blachy - profil
poprzeczny o długości 60 cm, łącznik krzyżowy łączniki rozporowe masa szpachlowa sucha mieszanka.
Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5 mm , płyty gipsowe gr. 12,5 mm ogniochronne
grub.15 mm, profil sufitowy, profile CW profile UW, sprężyny przyścienne taśma papierowa
perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm, taśma spoinowa taśma uszczelniająca wieszak, wkręty do
płyt gipsowych ,zawiesia do kształtowników.
Modułowy sufit podwieszany o parametrach:
- 600x600x15 k3
- odporność na wilgoć 95%
- klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0 (niepalna)
- odbicie światła ok. 78%
- izolacyjność akustyczna ważona Rw = 14dB
- izolacyjność akustyczna wzdłużna Dn,f,w = 28dB
- redukcja hałasów od dźwięków powietrznych ΔRw = 9dB
- redukcja hałasów od dźwięków uderzeniowych ΔLw = 16dB
- współczynnik pochłaniana dźwięku αw = 0,90
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
3. SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:
Noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania
ukształtowanych krawędzi płyty,
Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych
Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej:
Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż zawiesi
do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów):
Narzędzia do instalacji zawiesi:
nożyce do drutów
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależności od
wielkości i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)
linki murarskie
4. TRANSPORT.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed
wpływami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w
opakowaniach
fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i
nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub
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gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. Rozładunek płyt powinien odbywać
się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg.
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.
Składowanie Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na
zmiany pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na
zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przed- mioty
nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety
jedna na drugiej.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Okładziny należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 ° C, pod warunkiem, że
w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 ° C, a wilgotność względna
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80 %.
5.1. Sufity podwieszane.
Sufity podwieszane należy wykonywać po zamontowaniu wentylacji, klimatyzacji i instalacji
elektrycznych.
Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw:
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - warstwy nośnej oraz górnej - warstwy głównej.
Ruszt w pewnych przypadkach może być wykonywany jako jednowarstwowy składający się tylko
z warstwy nośnej.
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy
drewniane.
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod
uwagę na następujące czynniki:
Kształt pomieszczenia:
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,
sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się
rozwiązania dwuwarstwowe,
- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
- grubość zastosowanych płyt:
- rozmieszczenia płyt,
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,
Funkcję jaką spełniać ma sufit:
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły
do elementów warstwy nośnej; ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników
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stalowych lub listew drewnianych.
- rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ
o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia płyt:
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, ponieważ rzadko
się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić,
by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy
szerokości płyty (lub połowy jej długości),
s- tyki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją
o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu:
Rodzaj kotwienia rusztu dobierać należy w zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego
wykonany jest strop.
- wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu, co oznacza, że jednostkowe obciążenie
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na
dany łącznik lub kotwę.
- konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe).
- elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe mocowane do więźby
prefabrykowanej powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.
- wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu:
- na okładziny sufitowe stosować należy płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne o grubości
15 mm.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do elementów nośnych:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów
nośnych rusztu,mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych
równolegle do nich dłuższymi krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: do profili stalowych blachowkrętami
Sufity na ruszcie stalowym:
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie. Konstrukcja rusztu
zbudowana jest z profili nośnych CD oraz przyściennych UD. Przedłużenia odcinków profili
nośnych, gdy potrzeb taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuj się przy użyciu łącznika
wzdłużnego. Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków w
przypadku sufitu obniżonego (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o
odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych – w przypadku sufitu
mocowanego bezpośrednio do podłoża. Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w
formie dwuwarstwowej. W pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zaleca się
stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów
bezpośrednio mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw
90

ze sobą używa się łączników krzyżowych. W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce
profili nośnych opiera się między półkami profili UD mocowanych do ścian.
5.2. Sufity systemowe.
Sufity podwieszane należy wykonywać po zamontowaniu wentylacji, klimatyzacji i instalacji
elektrycznych.
Montaż sufitów rastrowych
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450
mm. Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a
także czy listwa nie jest skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy
użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm.
Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45º) oraz ściśle dopasowane
na wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu
metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm.
Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do
konstrukcji prefabrykowanej więźby. Dolne końce powinny być zamocowane do profili
nośnych systemu.
Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokości
i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe (nie
mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600 mm) równolegle
do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200
mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm.
Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm.
Podczas montażu płyt zalecane jest używanie rękawiczek. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą
ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów.
W systemie montażu mogą być użyte rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących
płyty i zabezpieczających je przed przemieszczeniem się. Stosowanie klipsów mocujących
zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz
miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią
instalacyjną ponad sufitem podwieszonym. Montaż klipsów jest również zalecany w
pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa
klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm.
Elementy służące mocowaniu wieszaków do więźby (śruby, wkręty, kolki) są dostępne u
specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie
6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej
specyfikacji.
Poszczególne etapy wykonania ścian z płyt gipsowo-kartonowych oraz sufitów podwieszanych
powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić
wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
- zgodność rozmieszczenie rastrów sufitu podwieszonego z projektem
- sprawdzenie wypoziomowania dolnej płaszczyzny sufitów
- sprawdzenie styku sufitów ze ścianami
- czy rozmieszczenie i dobór odpowiedniego typu opraw oświetleniowych jest zgodne
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z dokumentacją
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atest oraz być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
6.1. Wykonanie robót.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wykonywania poszczególnych robót zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne
wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.
Powierzchnie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Jednostką obmiarowa robót związanych z wykonaniem sufitów – m2
8. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne"
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót
ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie kompletnych sufitów podwieszonych;
- zamontowanie oświetlenia – zgodnie z projektem instalacji elektrycznych
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów;
- likwidacja stanowiska roboczego.
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-79406:1997
PN-EN 520:2006
PN-B-79405
PN-B-79405:1997
PN-72/B-10122
Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe.
Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody działań.
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
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Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.
Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.13.00.00 Roboty malarskie
l. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa budynku
Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie
robót malarskich wg podziału:
- Malowanie farbami emulsyjnymi.
- Malowanie farbami akrylowo-lateksowymi ścian
- Gruntowanie.
1.4. Podstawowe określenia
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w OST Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w OST.
2. MATERIAŁY
2.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
Farby powinny być pakowane zgodnie w bębny lub wiaderka stożkowe i przechowywane
w temperaturze min. + 5°C.
2.2. Farby akrylowo-lateksowe
Gęstość: max. 1,36g/cm . Odporność na szorowanie na mokro w g normy PN-EN 13300 klasa
2; klasa 1 wg normy PN -C 81914:2002 farba rodzaju I.Kat.A/a. Dopuszczalna zawartość
LZO od 2010 r. –30 g/l. Produkt musi posiadać Atest Higieniczny.
2.3. Farby chlorokauczukowe
Przeznaczone do malowania zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych narażonych
na działanie czynników atmosferycznych. Może być także stosowana do malowania podłoży
betonowych i tynków cementowo-wapiennych a także do malowania urządzeń i konstrukcji
eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania
farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
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przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.4. Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. Nie
wolno stosować narzędzi, które mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość wykonywanych robót
i zastosowanych materiałów.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. Materiały należy układać w sposób
zabezpieczający przed możliwością przesuwania się bądź uszkodzenia podczas transportu.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych
temperatura nie powinna być niższa niż + 8"C. W okresie zimowym pomieszczenia należy
ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżenia temperatury, jednak przez 3
dni nie może ona spaść poniżej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: całkowitym
ukończeniu całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek,
usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione. Powierzchnie powinny
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.. Powierzchnie
metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego
rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących
i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam
i śladów pędzla.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli robót podano w OST.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości sprawdzenie wyschnięcia podłoża.
6. l. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej
powierzchni powinna pojawić się nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach,
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami
państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo.
Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.
Jednostką obmiarową jest l m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża
do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.
8.1. Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy,
brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych gołym okiem
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości
wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
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powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST.
Płaci się za ustaloną ilość m pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem podłoża do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemioodpome.
PN-C – 81910 :2012 Farby chlorokauczukowe
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity -- Klasyfikacja
-inne aktualnie obowiązujące w RP normy
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.14.00.00 Roboty brukarskie
l.

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót brukarskich w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa budynku
Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem:
- chodników i dojść,
- dojazdów, placów manewrowych i miejsc postojowych,
- krawężników.
1.4. Podstawowe określenia
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w OST Wymagania ogólne .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w OST.
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
- kostka betonowa gr. 6 cm
- kostka betonowa gr. 8 cm
- płyty drogowe ażurowe gr. 10 cm
- krawężniki i obrzeża
- kruszywa na podbudowę
- ogrodzenia systemowe betonowe
- ogrodzenia systemowe panelowe
- humus
2.2 Ogólne wymagania
Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). . Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiału zdanego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego
źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów
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powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie
elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. Poszczególne
partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest).
2.3 Betonowa kostka i płyty ażurowe
2.3.1. Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej i płyt jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:
- wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów,
- wytrzymałości na ściskanie,
- nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu,
- ścieralności.
Wydany atest powinien określać zgodność cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501.
2.3.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek i płyt powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek i płyt równe i
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 2 mm
2.3.3. Kształt i wymiary kostki betonowej i płyt ażurowych
Należ zastosować kostkę brukową betonową o wymiarach grubości 60 mm i 80mm oraz płyty
betonowe ażurowe o grubości 10 cm
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości 3 mm,
- na szerokości 3 mm,
- na grubości 5 mm.
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
2.3.4. Składowanie
Kostki i płyty betonowe powinny być składowane w pozycji jak przy ich transporcie.
2.3.5. Kontrola
Do partii kostek i płyt sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.
2.3.5. Obrzeża
Materiałami stosowanymi są:
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
− beton B-10 wg PN-B-06250 [2] do wykonania ław,
− cement wg PN-B-19701 [7],
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
− obrzeże niskie - On,
− obrzeże wysokie - Ow.
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Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy:
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5cm,
szerokość 5cm, długość minimum 5cm większa niż szerokość obrzeża. Do produkcji obrzeży
należy stosować beton według PN-B- 06250, klasy minimum B 30. Ława z oporem powinna być
wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
2.4. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych, płyt ażyrowych i podsypki cementowo
- piaskowej
2.4.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej i płyt ażurowych należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,
marki nie mniejszej niż 35. Na podsypkę cementowo – piaskową powinien być cementem
portlandzkim marki 25 a do wypełnienia spoin - marki 35 i odpowiadać PN–88/B–30000.Zaleca się
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.
2.4.2. Kruszywo
Do produkcji kostki brukowej i płyt ażurowych należy stosować kruszywa mineralne
odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
2.4.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych i podsypki
cementowo - piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250.
2.4.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych i płyt ażurowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
2.4.5. Piasek
Piasek do wykonania zaprawy powinien odpowiadać PN–79/B–06711,a na podsypkę cementowopiaskową 1:4 PN-86/B 06712.
2.5. Warstwa odsączająca
Materiały użyte do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące wymagania:
wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika filtracji „k” powinna być większa od 8m/dobę,
zagęszczalność – użyte materiały powinny mieć wskaźnik różnoziarnostości U > 5 , szczelność,
określoną zależnością: D15/d85 < 5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odsączającej
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d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoża
wskaźnik piaskowy WP > 35,
laboratoryjny wskaźnik nośności (CBR) po 4 dobach nasycania wodą Wnoś. > 15 %.
Do wykonania warstwy odsączającej należy zastosować mieszankę kruszyw: piasek zgodny z PN-B
11113:1996:2, żwir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996: II.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej
według PN-88/B-04481 metodą I lub II. Dopuszczalna tolerancja wilgotności: - 20 % + 10 %
wartości
wilgotności optymalnej. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganych wartości
wskaźnika zagęszczenia, a mianowicie:
wskaźnik zagęszczenia Is > 0,97 dla chodników,
wskaźnik zagęszczenia Is >1,00 dla dróg
2.6. Podbudowa z tłucznia kamiennego
Materiałem do wykonania podbudów jest tłuczeń kamienny, stabilizowany mechanicznie.
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Warstwę
podbudowy należy wykonać w zależności od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa o
uziarnieniu ciągłym. Kruszywo winno spełniać następujące wymagania norm: Niesort 0-63 PNB-11112:1996 I odm. I. Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą
o średnicy 30 cm, wg PN-S-02205: 1998.
2.9. Krawężniki uliczne
Przy wykonywaniu prac drogowych zastosowanie znajdą następujące elementy betonowe:
Krawężniki uliczne z betonu wibroprasowanego B30,
Obrzeża betonowe B25 do wykonania obrzeży chodników. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
jakość elementów krawędziowych. Wszystkie materiały z wadami i uszkodzeniami mechanicznymi
powstałymi podczas załadunku, rozładunku lub podczas układania będą odrzucone.
2.10. Krawężniki betonowe – wymagania
Do wykonania robót należy użyć krawężnik uliczny jednowarstwowy, gatunku I. Krawężniki winny
być wykonane z betonu, spełniającego wymagania:
- klasa nie niższa niż B 30,
- nasiąkliwość nie większa niż 5%,
- mrozoodporność nie niższa niż F 150
- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 mm,
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie
elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być
jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
- dla wysokości - 3 mm,
- dla szerokości i długości - 8 mm.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.
Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-B-10021.
3. SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych
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dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi
być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na
żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po
akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt
jest przeznaczony.
Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej
Nawierzchnię można układać ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z
osłoną z tworzywa sztucznego.
4. Transport
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg,
- samochód dostawczy 3-5 Mg.
Kostka betonowa i płyty ażurowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu na
paletach transportowych producenta, zabezpieczona przed przesuwaniem. Kostka betonowa i płyty
ażurowe na paletach owinięte są folią i spięte taśmą stalową co gwarantuje transport samochodami
w nienaruszonym stanie. Krawężniki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w
położeniu dolnym, równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport
powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Przechowywanie i
składowanie materiałów: Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu,
gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Krawężniki i obrzeża: Krawężniki i obrzeża należy składować na równym podłożu, na podkładkach
grubości co najmniej 80 mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców.
Następne warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba
warstw nie większa od 5.
Kostka betonowa i płyty betonowe ażurowe: mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na
podłożu wyrównanym i odwodnionym, na podkładach drewnianych w stosach, na płask szczelnie
obok siebie.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" punkt 5.
5.1. Koryto pod nawierzchnie
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie
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może być mniejszy od 1,03 wg normalnej próby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości
wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5
cm.
5.2. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej w
taki sposób , aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny
należy wypełnić piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku ( proszek, masa w kolorze
kostki) zaakceptowanymi przez Inżyniera. Następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczenia nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić
szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.
5.3. Nawierzchnia z betonowej płyty ażurowej
Płyty układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposób , aby szczeliny między płytami wynosiły 2÷3 mm. Po ułożeniu płyt otwory należy wypełnić
żwirem płukanym i obić ręcznie. Następnie zamieść powierzchnię z nadmiaru żwiru dla
zachowania jednolitej płaszczyzny.
5.4. Roboty ziemne.
Zagęszczenie gruntu w nasypach powinno spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości
wskaźnika zagęszczenia Is:
- górna warstwa o grubości 20 cm - Is = 1,00 dla dróg
- na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych - Is = 1,00 dla dróg
- na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych - Is = 0,97 dla chodników.
Moduł odkształcenia po wykonaniu korony robót ziemnych powinien posiadać następującą
charakterystykę na powierzchni korony robót ziemnych:
- wtórny moduł odkształcenia E2 - 100 MPa dla KR2 z obciążenia płytą VSS - 30 cm.
Jeżeli grunty rodzime nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem warstwy
konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wymaganej wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika
zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych
wartości wskaźnika zagęszczenia. Jedną z metod może być stabilizacja cementem zgodnie z PNS-96012. Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg
PN-B-19701. W przypadkach koniecznych należy stosować następujące dodatki: chlorek wapniowy
PN-C- 84127, wapno PN-B-30020, popioły lotne PN-S-96035. Maksymalna zawartość cementu, %
wstosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa nie może przekraczać 8%. Uzyskanie normowych
parametrów nośności na koronie robót ziemnych warunkuje podjęcie dalszych robót
nawierzchniowych. Jakość wykonawstwa robót ziemnych musi w pełni odpowiadać wymogom
normowym: PN-S-02205.
5.4. Sposób zabudowania krawężników i obrzeży
1. Na styku:
–
nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej i z płyt ażurowych krawężnik obniżony do
płaszczyzny nawierzchni na 0 cm,
–
nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej i trawnika obniżony do w stosunku do
nawierzchni na 0,5 cm,
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2. Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni ulicy.
3. Tylna ściana krawężnika od strony chodnika po ustawieniu powinna być obsypana piaskiem,
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
4. Krawężniki należy zabudować na ławach z betonu B-10.
W razie potrzeby elementy będą przycinane przecinarką tarczową. Kąty wypukłe i wklęsłe złączy
zostaną ukształtowane ścinarką tarczową. Wyrównywanie za pomocą zaprawy jest zabronione.
6. Kontrola jakości robót
6.1 Wymagania ogólne
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i
ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.
6.2 Kontrola dokładności montażu
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczać je Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać z
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
6.3. Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu,
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość
prowadzenia robót
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych
ST
– "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót z ustaleniami
punktu 6 niniejszej ST – "Kontrola jakości robót".
6.5. Kontrola po wykonaniu robót
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil podłużny, profil
poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin.
6.6. Przeprowadzenie badań
6.6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót , Wykonawca powinien sprawdzić , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać
od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.
6.6.2. Badania w czasie robót
6.6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją
projektową.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla :
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- głębokości koryta ± 1 cm,
- szerokości koryta : ± 5 cm.
6.6.2.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega na stwierdzeniu
zgodności z Dokumentacją Projektową .
6.6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.6.2.4. Sprawdzenie równości nawierzchni
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej ułożonej
nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien
przekraczać 1 cm.
6.6.2.5. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą
przekraczać ±2 cm.
6.6.2.6. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne
odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %.
6.7. Ocena badań
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań
wymienionych w p. 6.5. okażą się pozytywne.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej oraz płyt betonowych ażurowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej i płyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe, obsługę geodezyjną i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
- zakup i dostarczenie materiałów,
- ułożenie geowłókniny i geosiatki
- wykonanie podsypki,
- ułożenie i ubicie kostki,
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- wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
5. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. DIN 1851 Kostka brukowa z betonu
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
B.15.00.00 Wyposażenie placu zabaw i mała architektura
l.

WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wyposażeniem placu zabaw dla zadania
inwestycyjnego: Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1,
77/3 i 75.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie
robót związanych z wyposażeniem placu zabaw:
- Montaż wyposażenia placu zabaw.
1.4. Podstawowe określenia
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w OST Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w OST.
2. MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE, WYKONANIE ROBÓT
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”p.2.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej:
Plac zabaw:
- Nawierzchnia bezpieczna gr. 40 mm - np. płytki 50x50 cmna podbudowie betonowej gr. 15 cm
- Zestaw metalowy do zabaw o wym. 4,29x4,66 m, h=2,67 m (1 kpl.)
- Przekładaniec o wym. 0,80x0,20 m, h=0,80 m (1 kpl.)
- Liczydło o wym. 1,00x0,10 m, h=0,80 m, słupki stal nierdzewna, obwiednia HDPE (1 kpl.)
- Bujak koniczynka o wym. 1,00x1,00 m, h=0,70 m (1 kpl.)
- Bujak kiwak o wym. 1,48x0,37 m, h=0,92 m (1 kpl.)
- Karuzela tarczowa o śr. 1,50 m z siedziskami HDPE (1 kpl.)
- Karuzela krzyżowa o śr. 1,80 m, h=0,45 m (1 kpl.)
- Huśtawka ważka podwójna o wym. 1,40x3,00 m, h=0,65 m (1 kpl.)
- Huśtawka podwójna i bocianie gniazdo o wym. 5,70x1,60 m, h=2,10 m (1 kpl.)
- Piaskownica sześciokątna o wym 3,00x3,00 m, obwiednia z drewna bezrdzeniowego (2 kpl.)
- Tablica z regulaminem (1 kpl.)
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Standardy wykonania:
Elementy metalowe: drabinki, poręcze – oczyszczane w procesie piaskowania. Zabezpieczone
przed korozja przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.
Zawiesia huśtawek wykonane ze stali cynkowanej, łożyskowane.
Ślizgi wykonane z blachy nierdzewnej o grubości 2 mm, kształtowane w technice CNC.
Siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miękkim poliuretanem.
Liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym
Zaślepki śrub i łączeń wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
Zawiesia huśtawek wykonane ze stali cynkowanej, łożyskowane.
Elementy złączne: nakrętki, śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej.
Łańcuchy ze stali cynkowanej 6 mm.
Zakończenia lin wykonane z aluminiowych stopów, zaciśniętych w tulejach.
Sprężyny bujaków wykonane ze stali sprężynowej o średnicy 20 mm. Oczyszczane w procesie
piaskowania, malowane proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.
Uchwyty bujaków wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009
Mała architektura
- Ławka stalowa z oparciem o wym 1,60x0,54 m, h=0,90 m siedzisko drewniane (1 kpl.),
- Ławka stalowa bez oparcia o wym 1,60x0,50 m, h=0,50 m siedzisko drewniane (2 kpl.),
- Kosz na śmieci okrągły metalowy o wym 0,40x0,40 m, h=0,70 m (1 kpl.),
- Kosz na śmieci kwadratowy metalowo-drewniany o wym 0,40x0,40 m, h=0,70 m (1 kpl.),
- Stojak na rowery 8 stanowisk (1 kpl.).
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT.
Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.
6. KONTROLA ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.
7.1 Jednostką obmiarową robót jest komplet wyposażenia placu zabaw zgodnie z projektem
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych na budowie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
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wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Płaci się za komplet wykonanych robot związanych z wyposażeniem placu zabaw
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
„Budowa budynku 6-oddziałowego Przedszkola Gminnego w Rybnie na fragmencie działki nr ewid. 77/1 i 75
oraz na działce nr ewid. 77/3 – instalacje elektryczne i teletechniczne”

1.2. Przedmiot robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z układaniem i montażem instalacji elektrycznych (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i
opraw) i teletechnicznych w projektowanym budynku 6-oddziałowego Przedszkola Gminnego. Specyfikacja
obejmuje również roboty elektryczne niskoprądowe.

1.3. Zakres robót budowlanych
W zakres robót wchodzi:
 Wykonanie uziemienia,
 Przygotowanie gruntu pod poprowadzenie kabli i przewodów,
 Poprowadzenie zasilania od szafki złącza kablowego do projektowanej szafki PWP (Q),
 Poprawdzenie kabli instalacji videodomofonowej, przyłącza telefonicznego oraz oświetlenia terenu,
 Montaż szafki wyłącznika przeciwpożarowego PWP (Q) oraz przycisków przeciwpożarowych PWP,
 Montaż szafki krosowej przyłącza telefonicznego oraz szafki przyłączeniowej oświetlenia terenu,
 Montaż instalacji elektrycznych 400/230 V,
 Montaż tablic bezpiecznikowych: budynku TB-G, kotłowni TB-KOTŁ i kuchni TB-KU,
 Montaż urządzeń odbiorczych, opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego oraz
urządzeń instalacji teletechnicznych,
 Wykonanie instalacji odgromowej,
 Montaż opraw oświetlenia (zewnętrznego) terenu.
Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie instalacji, która musi być kompletna z punktu widzenia
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych. Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej
ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) łącznie z uruchomieniem, świadczeniami wstępnymi,
pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania i
eksploatacji instalacji nawet, jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń oraz
sprawdzić we własnym zakresie dobór tych urządzeń i materiałów.
Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie
dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika,
iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i
funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe
wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem
świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub
wynikającego z samej koncepcji.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien
on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki
zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie.
Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie deklaracji
zgodności od upoważnionych jednostek na zabudowywane materiały.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robót
Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się przepisów
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji.
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1.4.2. Harmonogram robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca powinien opracować:
harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, sposoby i
technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze;
 harmonogram pracy sprzętu ciężkiego;
 założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.


Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić:
warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie lub
położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania
przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach;
 warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już wykonanego
przy późniejszym wykonaniu dalszych robót;
 potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeństwo
pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone.


1.4.3. Wprowadzenie na budowę
Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym
gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Stan robót
budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektryczne można było prowadzić bez
narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.
Odbiorowi w szczególności podlegają elementy budowy wykonane przez przedsiębiorstwo budowlane,
w tym:
 Montaż kabli prowadzonych w ziemi (odbiór przed zasypaniem),
 Montaż szafek: wyłącznika przeciwpożarowego PWP (Q), przyłącza telefonicznego oraz oświetlenia
terenu SP-OT.
 Montaż projektowanych tablic z zabezpieczeniami TB-G, TB-KOTŁ, TB-KU,
 Montaż przewodów instalacji wtynkowych i podtynkowych przed zakryciem tynkami,
 Montaż opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
 Montaż instalacji odgromowej,
 Montaż osprzętu łączeniowego i gniazdowego,
 Montaż urządzeń instalacji teletechnicznych,
 Montaż opraw oświetlenia (zewnętrznego) terenu.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają być
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac
pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu.
Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane
jest spisaniem protokołu.
Przy przekazywaniu frontu robót Zleceniodawca obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy plan urządzeń
podziemnych znajdujących się na terenie robót względnie złożyć pisemne oświadczenie, że w danym terenie nie
ma żadnych urządzeń podziemnych.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji
pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano — montażowych objętych zatwierdzonym projektem,
bądź kopię tej decyzji.

1.4.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Zapewnienie zaplecza leży po stronie Wykonawcy.

1.4.5. Koordynacja robót
Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia
poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał
prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i

wrzesień 2020 r.

7

ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy powinien
stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót specjalistycznych.
Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami
elektrycznymi, jeśli Wykonawca robót elektrycznych nie będzie ich wykonywać własnymi siłami, takich jak np.
naprawa nawierzchni, stawianie rusztowań itp.
Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do
kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i
pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji,
podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji.

1.4.6. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i
winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 wraz z późn. zmianami Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

1.4.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej.
2. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:
• pozbawieniem dostępu do drogi publicznej;
• pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków
łączności;
• pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
• uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie;
• zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu
zabezpieczenie istniejących, niemodernizowanych instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.
4. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym
fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego.
Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii.
5. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.8. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je
w czasie prowadzenia robót.
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
• miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe będą tak wybrane, aby nie
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;
• będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
— zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
— przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
— możliwością powstania pożaru.
3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.
4. Zastosowane będą rozwiązania ograniczające poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.
U. 2007 nr 120 poz. 826 wraz z późn. zmianami).
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5. Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie wszelkich zbędnych materiałów powstałych w trakcie wykonywania
prac budowlanych w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego.
7. Praca sprzętu budowlanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku
naturalnym poza pasem prowadzonych robót.
8. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.4.9. Ochrona przeciwpożarowa
1. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony
przeciwpożarowej.
2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
3. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodników i jezdni są zawarte w Projekcie
organizacji ruchu.

1.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1. Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492). W szczególności Wykonawca ma
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników z:
• ryzykiem zawodowym i zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, które występują na danym stanowisku
pracy,
• zastosowanymi środkami likwidującymi lub ograniczającymi to ryzyko i zagrożenia oraz szczegółowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z pracami przy urządzeniach i instalacjach
energetycznych, na terenie przyszłych robót, należy rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie podziemne, a w
szczególności sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne.
4. Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego powinny być dostępne tylko dla osób upoważnionych.
Urządzenia i instalacje energetyczne stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy zabezpieczyć
przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, określone w ogólnych przepisach
bezpieczeństwa i higieny pracy jako prace szczególnie niebezpieczne, powinny być wykonywane co najmniej
przez dwie osoby, z wyjątkiem prac eksploatacyjnych z zakresu prób i pomiarów, konserwacji i napraw
urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, wykonywanych przez osobę
wyznaczoną na stałe do tych prac w obecności pracownika asekurującego, przeszkolonego w udzielaniu
pierwszej pomocy. Do prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach
szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy zaliczyć w szczególności prace:
• konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod
napięciem,
• wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod
napięciem,
• przy wyłączonych spod napięcia, lecz nie uziemionych, urządzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych
w taki sposób, że żadne z uziemień - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy,
• związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,
• przy wykonywaniu prób i pomiarów, z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez upoważnionych
pracowników w ustalonych miejscach,
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6. W każdym miejscu pracy, w którym wykonuje pracę zespół pracowników, powinien być wyznaczony
kierujący tym zespołem.
7. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i
środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane wyłącznie przy całkowicie
wyłączonym napięciu.
Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych odpowiednich do
występujących warunków pracy.
Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych prac.
8. Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonane w taki sposób,
aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i instalacje. Za przerwę izolacyjną uważa
się:
• otwarte zestyki łącznika w odległości określonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,
• wyjęte wkładki bezpiecznikowe,
• zdemontowanie części obwodu zasilającego,
• przerwanie ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach o obudowie zamkniętej, stwierdzone w
sposób jednoznaczny w oparciu o położenie wskaźnika odwzorowującego otwarcie łącznika.
9. Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wyłączonych spod napięcia należy:
• zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia,
• wywiesić tablicę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: „Nie załączać”,
• sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie,
• uziemić wyłączone urządzenia,
• zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.
10. Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym załączeniem napięcia, o którym mowa w punkcie
wyżej jest:
• w urządzeniach o napięciu znamionowym do 1 kV - wyjęcie wkładek bezpiecznikowych w obwodzie
zasilającym lub zablokowanie napędu otwartego łącznika.
11. Uziemienia należy wykonać tak, aby miejsce pracy znajdowało się w strefie ograniczonej uziemieniami; co
najmniej jedno uziemienie powinno być widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia
powinny być wykonane od każdej strony zasilania.
12. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
13. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony
indywidualnej.
14. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny należy:
• przechowywać w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej
sprawności. Sposób ewidencjonowania i kontroli sprzętu ochronnego ustala pracodawca,
• poddawać okresowym próbom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta.
15. Sprzęt ochronny powinien być oznakowany w sposób trwały przez podanie numeru ewidencyjnego, daty
następnej próby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest używanie narzędzi i sprzętu, które nie są
oznakowane. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i
ewidencję sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej.
16. Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu ochronnego należy sprawdzać bezpośrednio przed jego użyciem.
Narzędzia pracy i sprzęt ochronny, niesprawne lub które utraciły ważność próby okresowej, powinny być
niezwłocznie wycofane z użycia. Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i
sprzętu ochronnego.
17. Podczas prac, które powodują powstawanie dużej ilości pyłu, zwłaszcza wiercenia otworów w sufitach,
należy używać okularów ochronnych i masek przeciwpyłowych.
18. Prace na wysokości należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności przy wykorzystaniu
sprawnego sprzętu i narzędzi. Należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność drabin, rusztowań i podnośników.
19. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów przemieszczanie ich nad ludźmi
lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione.
20. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obsługi.
21. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty
związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje.
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22. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję
egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.5. Nazwy i kody (grupy, klasy i kategorie robót):


45317300-5 – Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych



45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia



31520000-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe

1.6. Określenia podstawowe
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.
„Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 60445 wersja angielska, również jeżeli niezbędna
jest identyfikacja zacisków”.
„Jeżeli instalacja jest wykonywana przy użyciu nowych materiałów, wynalazków lub metod prowadzących
do odstępstw od zasad dokumentu wieloczęściowego PN-HD 60364, to wynikowy stopień bezpieczeństwa
instalacji nie powinien być mniejszy niż uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczęściowym PN-HD 60364”.
Oprzewodowanie powinno kończyć się w:
– puszce, która spełnia wymagania PN-EN 60670-24; lub
– urządzeniu do przyłączenia gniazdka oprawy oświetleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 umieszczonym w
puszce; lub
– urządzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przyłączania bezpośrednio do systemu oprzewodowania,
– w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przyłączeniowa może być użyta dla kilku opraw oświetleniowych.
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 – urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania światła emitowanego przez
jedną lampę lub kilka lamp zawierające wszystkie elementy niezbędne do podtrzymania, mocowania i
zabezpieczenia lamp oraz zawierające, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi
do ich podłączenia do sieci zasilającej, lecz nie zawierające samych lamp”.
Stopień ochrony IP – określony w PN-EN 60529/A2 wersja angielska, 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 elektryczny (instalacji elektrycznej) – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem kompletu
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jeżeli
są), urządzenia ochronne i przyłączoną aparaturę łączeniową, sterowniczą i akcesoria. Przewód ochronny może
być wspólny dla różnych obwodów.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr
305/2011.
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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.
Elektroenergetyczne linie kablowe - urządzenia podziemne i nadziemne przeznaczone do przesyłania energii
elektrycznej składające się z kabli, złączy kablowych i osprzętu.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne - urządzenia napowietrzne, przeznaczone do przesyłania energii
elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu.
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne
(pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń,
realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura,
stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące
funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne,
sygnalizacyjne i alarmowe. Rozdzielnice SN posiadają konstrukcję opartą na oddzielnych przedziałach dla
obwodów głównych (np. szyn zbiorczych, aparaturowy, przyłączeniowy) oraz pomocnicze dla obwodów nn.
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych do
realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez
odpowiednią instalację. Może występować jako uziemienie:
– ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub
– robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę).
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej
oraz w obwodzie bardzo niskiego napię
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Kontrola jakości
1. Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań
technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia.
2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się stosowanie
wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją
zgodności wydaną na własną odpowiedzialność.
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3. Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2
czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) muszą spełniać
wymagania określone w rozporządzeniu.
4. Aparatura powinna spełniać wymagania wynikające z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898).
5. W przypadku braku wyszczególnienia standardu Wykonawca będzie stosował odpowiednie normy EN i lEC.
6. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane:
• oznakowane CE (deklaracja zgodności CE);
• oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);
• posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja
zgodności).

2.1.1. Standardy (wzory)
Standardy (wzory) wszystkich widocznych urządzeń, takich jak oprawy oświetleniowe, łączniki i gniazda
wtyczkowe itd., należy przed zamówieniem przedstawić Zleceniodawcy do zatwierdzenia.
Na żądanie elementy instalacji muszą być przed wykonaniem i montażem przedstawione do zatwierdzenia.
W procesie zatwierdzania mogą występować powtórzenia i warianty, aż do podjęcia ostatecznej decyzji.

2.1.2. Jakość dostaw
Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej marce oraz łatwo
zastępowalne urządzeniami produkcji lokalnej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie.
Używane materiały, elementy lub zespoły muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty.
Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, przyjęty w
zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one zainstalowane.

2.1.3. Wybór dostaw
1. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urządzeń, które zastosuje
do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie
będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo
lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona.
2. Należy zapewnić dostępność części zamiennych, identycznych bądź równoważnych, do zainstalowanego
sprzętu przez okres co najmniej 10 lat. Wykonawca powinien powiadomić o tych wymaganiach wszystkich
dostawców przed złożeniem zamówienia i uzyskać od nich takie zapewnienie. Niedotrzymanie tych warunków
może spowodować konieczność wymiany zainstalowanych urządzeń, dla których niedostępne będą części
zamienne.
3. W zależności od potrzeb Generalnego Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek
lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na:
• ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy,
• ich uruchomienie,
• ich połączenie z innymi elementami.
4. Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone na placu budowy. Będą one
służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac.
5. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba, że na jego ryzyko), tak długo jak
próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawcę i
Projektanta.

2.1.4. Składowanie
1. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych, składowisk na placu budowy, bądź miejsca montażu.
2. Załadowanie i wyładowanie przedmiotów o dużej masie względnie znacznym gabarycie należy
przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem — pochylnią.
3. Na miejscu montażu ciężkie urządzenia, które nie mają kół jezdnych należy przemieszczać za pomocą
wózków lub na rolkach.
4. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych jakości) na
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skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyko-chemicznych. Należy zachować wymagania wynikające
ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
5. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów
atmosferycznych oraz umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.
6. W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich konserwację.

2.2. Materiały
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 mm2.
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).
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, trudnozapalnych, bezhalogenowych, 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 +60ºC, 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 ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200
mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42
mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 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.

wrzesień 2020 r.

14

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 ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub
przelotowa ø 70 mm lub 75x75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6
mm2 . Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do
mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.
Końcówki kablowe (końcowe, kompaktowe i wewnętrzne), zaciski, konektory, bloki zasilające i zaciskowe
do transformatorów, złączki do puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do transformatorów 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. Osprzęt
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowowtynkowych:
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 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.
• Łączniki do montażu w listwach i kanałach instalacyjnych
• 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.
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 ø 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 do montażu w listwach i kanałach instalacyjnych.
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.
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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.

2.2.5. Sprzęt oświetleniowy
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co
najmniej:
– dobór opraw i źródeł światła,
– plan rozmieszczenia opraw, – rysunki sposobu mocowania opraw,
– plan instalacji zasilającej oprawy,
– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,
– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb
oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności
przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy
czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 , a napięcie izolacji nie może
być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

2.2.6. Obudowy
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem
instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są elementem
łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień
ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie
rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę
instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż.
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka
referencyjna.
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa)
posiadają deklarację właściwości użytkowych lub aprobatę techniczną – wydaną do 31 grudnia 2016 r., a po
zakończeniu okresu jej ważności krajową ocenę techniczną. Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów
kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych zawiera norma PN-EN 62208 „Puste obudowy
rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych”.
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub
prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące
metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha
oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy stosować wszelkie
zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i
koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po
obróbce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami,
zgodnie z PN-EN 60446.

2.2.7. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący
prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego
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posiadają deklarację właściwości użytkowych lub aprobatę techniczną – wydaną do 31 grudnia 2016 r., a po
zakończeniu okresu jej ważności krajową ocenę techniczną.
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które
wymieniane są jako marka referencyjna. Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty
montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i
szuflad.
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyny
elastyczne, zaciski przyłączeniowe, przewody elektryczne, kanały grzebieniowe z PCV lub materiałów
bezhalogenowych.
Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm2 należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm2
należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. Do połączeń przewodów stosuje się również
elementy specjalne np. szybkozłączki, końcówki tulejkowe lub tulejki łączące.

2.2.8. Zwody
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności
od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305.
Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy układaniu
zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich nie
mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo
spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała 20 m dla ochrony podstawowej. Kąty ochronne
nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać zewnętrzne 45° i
wewnętrzne 60° dla ochrony podstawowej.

2.2.9. Osprzęt urządzeń piorunochronnych
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych
– do zatapiania w betonie,
– do mocowania na żerdzi żelbetowej,
– do przykręcania (pionowy i poziomy),
– do przyklejania.
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych
– do przyspawania do przewodu okrągłego,
– do mocowania na gąsiorze,
– do kotwienia (pionowy i poziomy).
Zaciski
– do przykręcania przewodów naprężanych,
– dwuprzelotowe do przewodu okrągłego.
Złączki
Zaciski probiercze – łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz umożliwiają pomiar
rezystancji uziomu lub sprawdzenie ciągłości galwanicznej części nadziemnej. Należy je wykonać dla instalacji
z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji
uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi.
Zaciski do uziemienia ekranów kabli

2.2.10. Uziomy
Naturalne – najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone pod ziemią.
Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego uziomu otokowego,
wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się ze zbrojeniem
fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie.

2.2.11. Wewnętrzny sprzęt ochronny
Połączenia wyrównawcze – najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są
wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych (wewnętrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV).
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Odstępy izolacyjne – układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych instalacji
metalowych.
Ograniczniki przepięć – stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed
niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje możliwość
ochrony centralnej dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Wymagania ogólne
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
4. Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instrukcją
producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie.
5. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być ustawione i użytkowane
zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.
6. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
• utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
• stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
• obsługiwane przez wyznaczone osoby.
7. Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze
technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być
dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń.
8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być
dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji.

3.2. Sprzęt
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 ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogólne
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego.
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów,
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót.

4.2. Środki transportu
Przewiduje się wykorzystanie niżej wymienionych środków transportu:
• samochód dostawczy do 0,9 t.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Jakość świadczeń
1. Zasadniczo jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom polskim,
względnie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów
konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do
wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych.
2. W sytuacji, gdy nie został określony standard wykonania robót powinny być one zrealizowane zgodnie z
najlepszą praktyką.
3. Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy spełniały wszystkie wymogi funkcjonalne i były
wkomponowane w otaczającą je przestrzeń.
4. Jeżeli w instalacji współpracują urządzenia różnych producentów, dostawcy tych urządzeń powinni
dostarczyć deklaracje producentów o kompatybilności urządzeń lub informacja taka powinna być zawarta w
certyfikacie jednostki certyfikującej.
5. Należy zwrócić uwagę na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.
6. Całość instalacji powinna być tak dobrana i zamontowana, aby:
• przy najwyższej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie została przekroczona
temperatura graniczna;
• w wyniku dostępu wody nie mogły wystąpić żadne uszkodzenia;
• skutki wynikające z przedostawania się obcych ciał stałych, w tym pyłów, były zminimalizowane;
• części podatne na niszczące działanie substancji powodujących korozję i zanieczyszczenie byly odpowiedni
zabezpieczone;
• elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie nie stykały się, o ile nie
zastosowano odpowiednich środków zapobiegających skutkom takiego zetknięcia;
• wszelkie uszkodzenia powodowane przez narażenia mechaniczne były zminimalizowane;
• nie była poddawana nadmiernym naprężeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje zagrożenie związane
z możliwością ruchów konstrukcji budynku;
• zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia;
• nie umniejszało wytrzymałości konstrukcji budynku i jego bezpieczeństwa pożarowego.
7. Wykonawca powinien dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z planami i upewnić się, że nie
ma rozbieżności między planami ogólnymi, planami szczegółowymi i niniejszym opracowaniem. Wykonawca
upewnią się na miejscu, że zachowanie wymaganych rozmiarów jest możliwe w razie błędu lub niedopatrzenia
uprzedzi Generalnego Wykonawcę, który na miejscu udzieli odpowiednich wyjaśnień oraz dokona koniecznych
sprostowań. Wykonawcy, którzy nie będą przestrzegać powyższej zasady, będą odpowiedzialni za błędy i
modyfikacje z tego wynikające.
8. Należy zachować wymagane odległości instalacji niskonapięciowej od instalacji elektroenergetycznej oraz
piorunochronnej w celu uniknięcia niepożądanych oddziaływań.
9. W celu uniknięcia uszkodzeń i alarmów fałszywych, urządzenia (włącznie z okablowaniem) nie powinny być
instalowane w miejscach, w których mogą występować wysokie poziomy zaburzeń elektromagnetycznych.
10. Wielkość tras i kanałów kablowych powinna umożliwiać łatwe wciąganie i wyciąganie odpowiednich kabli.

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,
– 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.
– 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
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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 60446:2008 wersja angielska 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-HD 60364 oraz PN-E-04700:1998/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 dokonać kompletacji oraz sprawdzić ich działanie i 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
Zespół połączeń ochrony uzupełniającej dla części przewodzących, chroniących przed niebezpiecznym
napięciem dotykowym (np. zwarcie L-PE, zwarcie L-PEN, przerwanie przewodu PE czy zamianie przewodów L
i PEN. Zespół połączeń wyrównawczych tworzą: instalacje połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych;
może dodatkowo spełniać rolę ochrony:
– odgromowej i przeciwprzepięciowej,
– przeciwzakłóceniowej,
– przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej,
– przeciwkorozyjnej (niweluje różnice potencjałów styku różnych metali),
– przed elektryzacją statyczną.

wrzesień 2020 r.

20

Wytyczne projektowania instalacji połączeń wyrównawczych zawiera obowiązująca norma PN-HD 603645-54 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych”.
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami
przewodzącymi innych instalacji.
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.

5.5. Montaż rozdzielnic elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
– przemieszczenie w strefie montażowej,
– rozpakowanie,
– ustawienie na miejscu montażu wg projektu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania,
– trasowanie,
– 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 wraz z
zabetonowaniem,
– montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),
– podłączenie uziemienia,
– sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych
szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych,
– sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu,
– przeprowadzenie prób i badań.
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe
wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych.

5.6. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień
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: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, 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 ścianach, podłożach, lub sufitach,
– osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z
zabetonowaniem,
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montażu instalacji
odgromowej,
– oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST
lub normami (PN-EN 60446 wersja angielska „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 instalacji piorunochronnej i uziemień jak: zasypanie
wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć
kanałów instalacyjnych,
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-EN 60446 wersja angielska oraz PN-E-04700/ Az1.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Harmonogram i wymagania ogólne
1. Wykonawca będzie w pełni odpowiadał za wykonanie wszystkich testów wymaganych przez normy i
przepisy budowlane, lokalnych gestorów mediów, Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży
Pożarnej oraz ponadto zgodnych z tzw. „dobrą praktyką budowlaną”.
2. Prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń i instalacji energetycznych i teletechnicznych powinny być
prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz
uzgodnione z ich Użytkownikiem.
3. Przy robotach elektrycznych i teletechnicznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również
odbiory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości
robót.
4. Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram planowanych testów i odbiorów oraz uzyskać
jego akceptację. W harmonogramie należy zaznaczyć wszystkie testy i odbiory, przy których przeprowadzeniu
wymagana jest obecność Inwestora. Dodatkowo powinien on powiadomić pisemnie Inwestora z 5 dniowym
wyprzedzeniem o planowanym terminie wykonania testów.
5. Wszystkie testy i sprawdzenia powinny być wykonane przez osoby posiadające stosowną wiedzę i ważne
uprawnienia techniczne oraz branżowe.
6. Wszystkie testy oraz odbiory zostaną przeprowadzone w obecności Wykonawcy i przez niego poświadczone.
7. Wykonawca powinien powiadomić Inwestora z uzgodnionym uprzednio wyprzedzeniem o planowanym
zakończeniu robót ulegających zakryciu, planowanych testach itp., tak aby umożliwić Inwestorowi uczestnictwo
w procedurze odbiorowej.
8. Wykonawca zapewni swobodny dostęp do swoich maszyn i urządzeń oraz udzieli Inwestorowi pomocy przy
dokonywaniu kontroli.
9. Koszty testów przeprowadzonych poza terenem budowy oraz koszty związane z obecnością przedstawiciela
Inwestora w czasie tych testów poniesie w całości Wykonawca.
10. Inspekcje na placu budowy lub kontrole robót nie będą zwalniać Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialności za wykorzystanie wadliwych materiałów lub błędne wykonanie prac oraz z obowiązku
wymiany wadliwych materiałów oraz naprawy błędnie wykonanych prac.
11. Brak uczestnictwa Inwestora w trakcie wykonywania testów, w procedurach odbiorowych itp. nie ogranicza
jego praw do późniejszego odrzucenia robót, jeżeli zostaną one uznane za nieprawidłowo wykonane.
12. Obowiązkiem Wykonawcy będzie pokrycie wszelkich kosztów spowodowanych negatywnymi wynikami
testów, w tym kosztów poniesionych przez Inwestora.

6.2. Uznanie przez stronę trzecią
Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Inwestor nie wskazał konieczności uznania przez
stronę trzecią.
Jeśli instalacja w dalszej fazie budowy, zgodnie z życzeniem Inwestora, będzie wymagać uznania przez
stronę trzecią, np. towarzystwo ubezpieczeniowe, to jednostka uznająca jest zobowiązana do przekazania
wymagań co do sposobu wykonania instalacji i poinformowania Wykonawcy o etapach, na których będzie
wymagane przeprowadzenie kontroli i prób. Szczególną uwagę należy zwrócić na badania i próby, które z
określonych względów nie mogą być przeprowadzone na wykonanej już całkowicie instalacji. Do obowiązków
Wykonawcy należy poinformowanie jednostki dopuszczającej o osiągnięciu każdego z tych etapów.

6.3. Dokumentacja odbiorowa
1. Dokumenty odbiorowe powinny być wydane w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia
przedstawienia robót do odbioru czy testu.
2. Wykonawca powinien – chyba że uzgodniono inaczej – przedstawić trzy kopie dokumentów odbiorowych.
3. Dokumenty odbiorowe powinny zawierać, co najmniej następujące informacje:
• identyfikator;
• datę testu;
• numery fabryczne oraz typy urządzeń pomiarowych;
• numer porządkowy testu;
• numer referencyjny metody badań;
• imię i nazwisko, podpis i numer uprawnień osoby wykonującej pomiary;
• certyfikaty urządzeń pomiarowych;
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• podstawę prawną wykonywanych pomiarów.
4. Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać, co najmniej następujące elementy:
• wypełnione protokoły pomiarów;
• listę przeprowadzonych testów;
• rysunki i schematy z naniesionymi wynikami;
• listę urządzeń pomiarowych z ważnymi certyfikatami.

6.4. Instalacje i urządzenia placu budowy
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna się
odbywać, co najmniej raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej
dwa razy w roku, a ponadto:
• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych;
• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc;
• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce
konserwacji urządzeń, a kopie zapisu pomiarów skuteczności przed porażeniem prądem elektrycznym powinny
znajdować się u kierownika budowy.

6.5. Odbiory międzyoperacyjne
1. Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny wpływ na prawidłowe
wykonanie dalszych robót.
2. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego lub
Inwestora i inne osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy.
3. Z każdego dokonanego odbioru powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków
komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed
podjęciem dalszych prac.
4. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika budowy.
5. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w szczególności:
• ustawienie rozdzielnic;
• osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy oświetleniowe;
• ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodów
• instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych.

6.6. Odbiory częściowe
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub instalacji stanowiąca etapową całość jak również
elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich
obmiaru.
2. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót.
4. Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz określone terminy ich usunięcia.

6.7. Próby montażowe i pomiary sprawdzające
1. Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić próby
montażowe, obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie powinno być wykonane przez osobę
wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy
zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i
zainstalowanego wyposażenia. Z prób montażowych należy sporządzić protokoły.
2. Przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy przeprowadzić oględziny, które mają
na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania dotyczące
bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz nie
mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić należy:
 obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru; obecność
środków ochrony przed skutkami działania ciepła;
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 dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia;
 dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;
 istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających;
 dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych;
 oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych;
 umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych i informacyjnych;
 oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.;
 poprawność połączeń przewodów;
 ciągłość przewodów i ekranów;
 występowanie zwarć, przebić i napięć indukowanych;
 polaryzację przewodów;
 dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikację i konserwację.
3. Po dokonaniu oględzin należy przeprowadzić zgodnie wymaganiami zawartymi w normie PN-HD 60364-6
niżej wymienione próby instalacji dotyczące:
• ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych;
• rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; którego należy dokonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania, przy czym wszystkie łączniki należy załączyć, odbiorniki natomiast odłączyć (wykręcone źródła
światła, wyjęte wtyczki odbiorników przenośnych, odpięte przewody odbiorników stałych, itp.),
• sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania. W układzie sieci TN
skuteczność środków ochrony należy sprawdzić przeprowadzając:
— pomiar impedancji pętli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodów ochronnych,
— pomiar rezystancji uziomu,
— sprawdzenie charakterystyk urządzenia ochronnego,
— próby urządzeń różnicowoprądowych;
• sprawdzenia biegunowości;
• wytrzymałości elektrycznej;
• działania;
• skutków działania ciepła;
• spadku napięcia oraz równomierności obciążenia faz; parametrów i poziomów oświetlenia.
4. Podczas weryfikowania natężenia oświetlenia zaleca się sprawdzenie, czy:
• użyte mierniki światła są skalibrowane,
• lampy i oprawy oświetleniowe mają odpowiednie dane fotometryczne,
• założenia projektowe dotyczące współczynnika odbicia od powierzchni są zgodne zwartościami
rzeczywistymi.
6. Na etapie wykonywania urządzenia piorunochronnego (LPS) powinny być sprawdzone wszystkie zasadnicze
jego części, które po zakończeniu budowy nie będą dostępne do oględzin. Na etapie odbioru powinny być
przeprowadzone pomiary LPS i sporządzona dokumentacja prób końcowych. Procedura sprawdzania:
• oględziny, w celu stwierdzenia, że:
— urządzenie znajduje się w dobrym stanie
— nie ma obluźnionych połączeń i przypadkowych przerw w przewodach i złączach urządzenia
— żadna część urządzenia nie została osłabiona przez korozję, zwłaszcza na poziomie ziemi
— wszystkie połączenia z uziomem są nie naruszone
— wszystkie przewody i elementy urządzenia są przytwierdzone do powierzchni montażowych
— wszystkie elementy, które zapewniają ochronę mechaniczną są nie naruszone
— nie było żadnych uzupełnień lub zmian chronionego obiektu, które wymagałyby dodatkowej ochrony
— nie ma żadnych znaków uszkodzenia LPS
— utrzymane są bezpieczne odstępy
• wykonanie prób:
— ciągłości elementów LPS
— rezystancji uziemienia układu uziomów po odłączeniu go od pozostałej części urządzenia.
• sporządzenie raportu. Raport powinien zawierać informacje dotyczące:
— ogólnego stanu przewodów i innych elementów LPS
— ogólnego stanu korozji i stanu ochrony przed korozją
— pewności mocowania przewodów i elementów LPS
— pomiarów rezystancji uziemienia układu uziomów
— wyników przeprowadzonych prób.
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6.8. Regulacja i rozruch instalacji
1. Wstępna regulacja powinna być wykonana przed rozpoczęciem ustawiania urządzeń odbiorczych.
2. Po zainstalowaniu wszystkich instalacji i systemów, urządzenia i podzespoły powinny być wyregulowane w
sposób zapewniający ich prawidłowe działanie zarówno w czasie godzin szczytu, jak i poza nim, efektywność i
zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Całość ostatecznych ustawień powinna być zaznaczona i
udokumentowana.
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbędnej obsługi na placu budowy w trakcie łączenia
zainstalowanych, współpracujących ze sobą systemów.

6.9. Dokumentacja powykonawcza
1. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi:
• zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi i dodatkowymi
rysunkami;
• specyfikacje techniczne;
• dokumentacja odbiorowa;
• komplet certyfikatów jakości, świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i
aparatów dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych
służb naprawczych;
• instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają
parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych;
• potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiałów zdemontowanych w przypadku przebudowy lub remontu;
• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i
obowiązującymi przepisami;
• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi.
2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować:
• zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa;
• dziennik budowy;
• protokoły ewentualnych odbiorów częściowych;
• korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego;
• inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót.
3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych powinny
być wykonane trwałą techniką graficzną omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą
ich dokonania.
4. Dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji włamania i napadu powinna być wykonana zgodnie z
wymaganiami Producenta systemu i zawierać powinna, co najmniej:
• opis zastosowanego rozwiązania;
• rysunki wykonanej instalacji i schematy instalacyjne;
• opis i schematy punktów rozdzielczych;
• określenie sposobu oznaczeń zastosowanych do opisu elementów systemu;
• zestawienie ilościowe użytych elementów wraz z numerem fabrycznym, oznaczeniem na schemacie i miejscem
instalacji;
• wyniki badań i sprawdzeń okablowania;
• instrukcje obsługi urządzeń.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Przedmiar robót
1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, aby wykonać swoje oferty
będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności.
2. Informacje ilościowe zawarte w zestawieniach materiałowych w przedmiarze robót i opisie technicznym nie
zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania własnych zestawień ilościowych, które posłużą do wyceny
ofertowej.
3. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako „poza dostawą” lub
„poza instalacją”.
4. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w
tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi
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robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz
zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których
oparty jest przetarg.
5. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty i
czynności:
• zapoznanie się z dokumentacją techniczną;
• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania; kontrolę
stanu i jakości materiałów;
• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego;
• montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4m;
• wykonywanie czynności pomocniczych;
• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej;
• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;
• utrzymanie porządku w miejscu pracy;
• przygotowanie i likwidację stanowiska pracy;
• przejście na następne stanowisko pracy;
• usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę;
• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót.
6. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego
Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i
wymagania określone w dokumentacji projektowej obejmują one:
• ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania określonych elementów lub robót;
• nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie;
• materiały pomocnicze.
7. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz
środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać:
• czas efektywnej pracy;
• postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z przestawiania sprzętu;
• przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, wczasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, przepisy
zabraniają pracy maszyn.
8. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zyski upusty dla wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na
wszystkie ceny jednostkowe.
9. Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu.
10. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym
Systemie (SI).

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót.
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem
dokonania obmiaru.
3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku ukończenia wszystkich robót.

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów
1. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru
robót.
2. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny być
tylko roboty stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź poleconych
na piśmie przez Zamawiającego, o ile nie zostało to w kontrakcie wyraźnie opisane, bądź zalecone inaczej.
3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii
osiowej, szerokości — po prostej prostopadłej do elementu.
4. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane
w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.
5. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.
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7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone przez Wykonawcę, a przed ich użyciem
zaakceptowane przez Zamawiającego.
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne świadectwa atestacji.
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez
cały okres realizacji robót.

7.5. Czas przeprowadzania obmiarów
1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmonogramu robót i
płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. W szczególności:
• obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy;
• obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót;
• obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem.
2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami
w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

7.6. Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
pomiaru w terenie są:
m — z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
szt. — z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
kpl. — z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
kg — z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót
otw. — z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
elem. — z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
pomiar — z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót
odcinek — z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Odbiór końcowy
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w zakresie ich ilości, jakości i
wartości. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu ustalonego w
umowie, po sprawdzeniu jej należytego wykonania. Oddający i odbierający są obowiązani dołożyć należytej
staranności przy odbiorze przedmiotu umowy.
2. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego część określona w umowie, która może być przekazana
do użytku, a po odbiorze nadaje się do eksploatacji.
3. Przed odbiorem instalacji, Zamawiający (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udziałem Użytkownika,
dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać
niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób.
4. W przypadku instalacji mocno skomplikowanych, zaleca się, aby odbiór nastąpił dopiero po wstępnym
okresie pracy, podczas którego należy obserwować i rejestrować w książce eksploatacji stabilność instalacji w
normalnych warunkach pracy.
5. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego oraz
wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Jeżeli w toku czynności odbioru
zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie skończenia robót,
Zamawiający może odmówić odbioru.
6. Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora) wyposażony w
odpowiednie pełnomocnictwa. Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z
rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
7. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do:
• przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem
odbioru (patrz punkt Dokumentacja powykonawcza”);
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• złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
• umożliwienia komisji odbioru zapoznania się zw/w dokumentami i przedmiotem odbioru.
8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania
wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane.
9. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi.
10. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów robót
zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
11. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami;
• dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięciem;
• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń;
• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób
montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również
wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych;
• sprawdzić, czy Wykonawca przekazał Inwestorowi wszystkie części i urządzenia zamienne, do których
dostarczenia był zobowiązany podpisanym kontraktem.
12. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usunięcia.
13. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach
nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na
bezpieczeństwo ruchu, wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich potrąceń, przyjmując, iż
wartość wykonanych robót jest pomniejszona w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
kontraktowych.
14. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół
powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej
uzasadnieniem.

8.2. Przekazanie do eksploatacji
1. Obiekt (instalacja) może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót
wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.
2. Z chwilą przekazania instalacji Zamawiającemu (Użytkownikowi), odpowiedzialność za poprawną jej pracę
będzie spoczywała na Użytkowniku (Właścicielu) instalacji. W ramach tej odpowiedzialności leży
zagwarantowanie właściwej konserwacji i obsługi technicznej.
3. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia
ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie
gwarancyjnym.

8.3. Pomoc techniczna i serwis
1. Wszyscy Producenci urządzeń muszą zagwarantować serwis oraz dostawę części zamiennych na terenie
Polski.
2. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instalacji. Pomoc ta może być
realizowana poprzez:
• wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1/2 dnia;
• stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu.
3. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjęcia działań w celu usunięcia awarii i uszkodzeń w ramach
gwarancji — do 8 godzin.
4. Wykonawca dostarczy komplet wszystkich narzędzi specjalistycznych niezbędnych do montażu, testowania,
pracy, konserwacji oraz demontażu urządzeń dostarczonych. Narzędzia nie będą używane przez Wykonawcę
podczas montażu urządzeń.
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5. Wykonawca zarekomenduje części zamienne, które w jego opinii powinny być przechowywane przez
Użytkownika, w celu pokrycia:
• pierwszych dwóch lat eksploatacji dostarczonego wyposażenia;
• długookresowej eksploatacji.

8.4. Rękojmia i gwarancje
1. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował, biorąc
pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.
2. Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować
wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji
lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części
składowych.
3. Każda gwarancja powinna być sporządzona na piśmie i powinna określać, co najmniej:
• instytucję odpowiedzialną za wypełnienie warunków gwarancji;
• datę rozpoczęcia obowiązywania gwarancji;
• termin obowiązywania gwarancji;
• zakres odpowiedzialności objętej gwarancją.
4. W miarę możliwości wszystkie gwarancje powinny obowiązywać od tej samej daty.
5. Wszystkie gwarancje producentów powinny być ważne przynajmniej przez 12 miesięcy po skończeniu prac
wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie
gwarancji od swoich dostawców. Jeśli producent sprzętu wydaje dłuższą gwarancję niż Wykonawca to
gwarancja producenta jest brana pod uwagę.
6. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim
podwykonawcom.
7. W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Użytkownik) niezwłocznie
zawiadomi Wytwórcę i przedłoży protokół z badań i pomiarów wykonanych przed włączeniem urządzenia do
sieci, kartę gwarancyjną oraz opis przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu przybycia
delegowanego przez Wytwórcę (Dostawcę) personelu, albo upoważnienia Wykonawcy (Użytkownika) do
przeprowadzenia drobnych napraw we własnym zakresie, nie należy dokonywać żadnych napraw.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub
elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.
9. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.
10. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz
ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót.

8.5. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Zostanie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1.

PN-E-04700/AZ1

2.

PN-EN 62275

Urządzenie i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych –
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych
(Zmiana Az1)
Systemy prowadzenie przewodów – Opaski przewodów do instalacji
elektrycznych (wersja angielska)
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3.

PN-EN 60445

4.

PN-HD 60364-1

5.

PN-HD 60364-4-41

6.

PN-HD 60364-4-42

7.

PN-HD 60364-4-43

8.

PN-HD 60364-4-442

9.

PN-HD 60364-5-51

10.

PN-HD 60364-5-52

11.

PN-HD 60364-5-53

12.

PN-HD 60364-5-54

13.

PN-HD 60364-5-559

14.
15.

PN-HD 60364-6
PN-EN 60364-7-704

16.
17.

PN-EN 60529
PN-EN 60664-1

18.

PN-EN 60670-24

19.

PN-EN 60799

20.

PN-EN 60898-1

21.

PN-EN 61008-1

22.

PN-EN 61009-1

23.

PN-E-93207/Az1

24.

PN-EN 62208

25.

PN-EN 61439-1

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków
urządzeń i zakończeń przewodów (wersja angielska)
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem
elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania
cieplnego.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.43: Ochrona dla
zapewnienia
bezpieczeństwa
–
Ochrona
przed
prądem
przetężeniowym
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona instalacji niskiego napięcia
przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć
doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż
wyposażenie elektrycznego – Postanowienia ogólne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała
przewodów.
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Oprawy
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe (wersja angielska)
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Gospodarstwa
rolnicze i ogrodnicze (wersja angielska)
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych
instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 24:
Wymagania szczegółowe dotyczące obudów do domowych urządzeń
zabezpieczających i innego sprzętu elektrycznego z mocą rozpraszaną.
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody
pośredniczące.
Sprzęt elektroinstalacyjny – Wyłączniki do zabezpieczeń
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych – Część 1:
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i
podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne (wersja
angielska).
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z
wbudowanych zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i
podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne (wersja
angielska).
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne
na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2
Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych.
Wymagania ogólne
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia
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26.

PN-EN 61439-2

27.

PN-EN 61439-3

28.

PN-EN 61558-1

29.

N SEP-E-004

30.

N SEP-E-001

31.

PN-HD 621 S1

32.

PKN-CEN/TR 13201-1

33.

PN-EN 13201-2

34.

PN-EN 13201-3

35.

PN-EN 13201-4

36.

PN-EN 60269-1

37.
38.

PN-EN 60598-1
PN-EN 60598-2-3

40.

PN-EN 50102

41.

PN-EN 62561-1

42.

PN-EN IEC 62561-2

43.

PN-EN 60099-4

44.
45.
46.

PN-EN 62305-1
PN-EN 62305-2
PN-EN 62305-3

47.

PN-EN 62305-4

ogólne
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziału energii elektrycznej
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne
(DBO)
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i
zespołów takich urządzeń – Część 1: Wymagania ogólne i badania
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa
Sieci
elektroenergetyczne
niskiego
napięcia.
Ochrona
przeciwporażeniowa
Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej
przesyconej (wersja angielska)
Oświetlenie dróg – Część 1: Wybór klas oświetlenia (wersja
angielska)
Oświetlenie dróg – Część 2: Wymagania eksploatacyjne (wersja
angielska)
Oświetlenie dróg – Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych
(wersja angielska)
Oświetlenie dróg – Część 4: Metody pomiaru efektywności
oświetlenia (wersja angielska)
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – Część 1: Wymagania
ogólne
Oprawy oświetleniowe – Wymagania ogólne i badania
Oprawy oświetleniowe – Część 2-3: Wymagania szczegółowe –
Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne
Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 1:
Wymagania dotyczące elementów połączeniowych (wersja angielska)
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 2:
Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
Ograniczniki przepięć – Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki
przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego (wersja
angielska)
Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne
Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem
Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i
zagrożenie życia
Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenie elektryczne i
elektroniczne w obiektach

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część IV).
Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.,
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie III, OWEOB Promocja – 2017 r.,
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnętrznych” kod CPV 45310000-3,
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” kod CPV 45111200,
– Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r.,
– Katalogi i karty materiałowe producentów.
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10.2.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471),
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 155, z
2020 r. poz. 1339).

10.2.3. 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-użytkowego (Dz. U. z 2013 r.
nr 0, poz. 1129).
– 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, i z 2018 r., poz. 963 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 124 z wyj. par. 2-3).
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00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową infrastruktury wewnętrznej sanitarnej wody, hydrantowej,
kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej, instalacji gazu, kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji ciepła wentylacyjnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w ramach zadania:
„Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, wodociągu i gazociągu z instalacją zbiornikową.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
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;
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.
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, wolnostojące
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.
tymczasowym obiekcje 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.
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robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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.
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
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.
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
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.
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.
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.
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, poz. 42 z późniejszymi zmianami).
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.
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opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
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.
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.
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.
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.
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.
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
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.
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
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.
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.
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone 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 Umowie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie to na 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 oraz wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
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oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań 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) możliwości powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do
robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz będzie 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.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera
Kontraktu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynier Kontraktu do zatwierdzenia.
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 Specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych.
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 przez Inspektora
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
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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 nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i
niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte 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
Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta
i 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 Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji 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 Specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
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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, Specyfikacji technicznej 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.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym
przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 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.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
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najszybciej.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
2. 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 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 w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2]
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 jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
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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,
- datę uzgodnienia 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 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące 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.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
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.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
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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. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu wykonywanych
robót.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
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 ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów.
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inżynier Kontraktu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem 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
Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 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 ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
16

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. 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 ST,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku 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 ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 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, chyba że umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
stanowi inaczej.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podanaprzez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami
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01 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru w zakresie robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla instalacji kanalizacyjnej i
wodociągowej.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji obejmują:
- usunięcie humusu,
- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.
1.4. Określenia podstawowe
Roboty ziemne – są to roboty budowlane polegające na wybudowaniu, przemieszczaniu i
układaniu gruntu według charakterystyczny dla danej budowli kształtów geometrycznych.
Wykop liniowy – wykop wykonywaniu na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym
wymiarem jest wymiar długości.
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia
warstwy ziemi urodzajnej.
Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu, bez
przeznaczenia użytkowego lub przeznaczony do późniejszego zasypania wykopu.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie R’ ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
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Odkład — miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z
tym obiektem.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:

gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (brak aktualnej, obowiązującej
normy), służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą
BN-77/8931-12 (Mg/m3).
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z
20

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem
materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych 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 robot lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie
określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub
nadmiernej wilgotności.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 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
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa
przewiduje 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 nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia
mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
1. Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy przeprowadzać zgodnie
z warunkami ogólnymi podanymi w ST, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunków
opracowanych dla danej budowy.
2. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z
wykopu w dół po jego dnie.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie.
4. Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór.
5. Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją
usztywniającą.
6. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze,
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
7. Ławy celownicze należy montować nad wykopem w odległości 1m, nad powierzchnią terenu w
odstępach wynoszących ok. 30m, Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi
projektowanymi za pomocą niwelatora.
8. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów.
9. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
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technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od
rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
10. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm
wyższym do rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu.
11. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykopy należy wykonywać początkowo od głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6,
a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej
lub elementów danych kanału.
12. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed
osiadaniem i odkształceniem.
13. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5
cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5
cm.
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ±10cm.
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i 3cm.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm, a
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna
przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową.
5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała
nieprzydatność,
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak
również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny
rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
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5.5. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie
Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie ścian wykopów, Wykonawca sporządzi
projekt zabezpieczenia i przedłoży go do akceptacji.
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby:
- górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10-15cm ponad teren,
- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,
- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi,
- w wykopie rozpartym były wykonywane awaryjne wyjścia w odległościach max co 30 m.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych.
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt 6.1
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
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6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm.
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub
+1cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.5. Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm,
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu wykonywanych
robót.
7.2. Zasady określania ilości robót
Roboty obmierza się w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla
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poszczególnych robót ziemnych należy przyjmować wg danych projektu lub protokolarnych ustaleń
na podstawie badań w terenie przy uwzględnieniu charakterystyki i rodzajów gruntu. Objętości
kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się wg określonych w projekcie wymiarów lub
przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów, a więc w metrach
sześciennych gruntu rodzimego. W wyjątkowych wypadkach, objętość robót kubaturowych należy
obliczać w oparciu o projektowane wymiary nasypów po ich zagęszczeniu. W przypadku gdy
obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemożliwy do przeprowadzenia, ilości gruntu
należy obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub na środkach transportowych (wagonach,
samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objętości robót ziemnych do wyników obmiaru
gruntu spulchnionego należy stosować współczynniki zależne od kategorii gruntu.
Objętości przekopów drogowych i kolejowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla
których przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, należy obliczać wg przekrojów
poprzecznych przez umocnienia skarp. Objętości wykopów tymczasowych ze skarpami lub o
ścianach pionowych obliczać należy w oparciu o określone wymiary, które ustala się zgodnie z
podanymi niżej zasadami lub założeniami. Pochylenie skarp wykopów tymczasowych przyjmować
należy w zależności od kategorii gruntu, szerokości dna i głębokości wykopu.
Uwagi: Przy wykonywaniu wykopów można stosować łagodniejsze pochylenie skarp, każdorazowo
uzgodnione z inwestorem w zależności od miejscowych warunków i technologii robót, zgodnie z
obowiązującą normą. Objętość robót dla rozliczeń należy ustalać w tym wypadku według
wymiarów po wykonaniu robót. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych należy stosować
przy głębokościach:
- do 2,0 m w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,
- do 1,0 m w pozostałych gruntach.
W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na
wykonanie wykopów ze skarpami) wykopy głębsze od podanych w pkt. III można wykonywać o
ścianach pionowych umocnionych deskowaniem pełnym lub ażurowym, zgodnie z wymaganiami
BHP. W celu zastosowania właściwego nakładu na wykonanie wykopów, dla których nakłady
uzależnione zostały od głębokości, obliczeniowe głębokości tych wykopów należy przyjmować
jako średnie dla całej długości wykopu lub dla poszczególnych jego odcinków. Ponadto głębokości
tych wykopów na ulicach i drogach należy liczyć od powierzchni jezdni, a na międzytorzach lub
pod torami kolejowymi
- od górnej powierzchni pokładów w torze do dna wykopu.
W przypadku gdy w określonym wykopie, przekopie lub ukopie występują grunty różnych
kategorii
lub o różnej wilgotności (suche i nawodnione), objętości robót należy obliczać dla każdej kategorii i
rodzaju gruntu oddzielnie, przy czym łączna suma objętości poszczególnych kategorii gruntów
powinna odpowiadać całej kubaturze wykopu. Jeżeli w wykopie występują różne kategorie gruntu,
a nakłady n wykonanie wykopu uzależnione są od wymiaru głębokości (jak np. dla wykopów
umocnionych o ścianach pionowych) przy kosztorysowaniu należy stosować nakłady dla pełnej
głębokości wykopu w odniesieniu do każdej kategorii gruntu. We wszystkich przypadkach, gdy
odległość jest większa od wielkości granicznych, wykopy ze skarpami pod budynki lub część
budynków niepodpiwniczonych, a posadowionych na oddzielnych stopach, przyjmuje się do
obliczeń jako wykopy liniowe (nie jamiste). Objętość nadmiaru ziemi pozostałej przy wykopie
tymczasowym po ukończeniu robót i zasypaniu wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub
rozplantowania, należy przyjmować równą objętości zajętej przez instalacje wykonane lub
zainstalowane w wykopie poniżej terenu. Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów
tymczasowych należy odliczać jako różnice objętości wykonanego wykopu i objętości urządzenia
lub obiektów wybudowanych w wykopie do poziomu terenu. Obowiązujące dokładności przy
wykonywaniu robót ziemnych w zależności od ich rodzaju są podane w wyszczególnieniu robót do
poszczególnych tablic.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot 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.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną i
normami.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- usunięcie humusu (jeżeli jest wymagane),
- spulchnienie gruntu (jeżeli jest wymagane),
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład lub z transportem urobku
poza teren budowy (na zwałkę), obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek,
przewiezienie i wyładunek,
- koszty utylizacji wywiezionego materiału,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- zabezpieczenie ścian wykopu,
- zasypanie wykopu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,
- rekultywację terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-02481 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-EN 1997 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie
podłoża gruntowego
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02 WODOCIĄG
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie budowy wodociągu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Przedmiot i Zakres Robót budowlanych objętych niniejszym STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szczegółowo opisanych w projekcie budowlanym
i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje infrastrukturę wodociągową i
hydrantową.
Stan istniejący i projektowany został opisany w projektach.
1.4. Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych
Do prac tymczasowych należą m.in.:
- przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy,
- zabezpieczenie terenu budowy,
- zgromadzenie i zmagazynowanie niezbędnych materiałów i urządzeń,
- wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci,
- zabezpieczenie ścian wykopów w miejscach koniecznych,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z wykonywanymi
sieciami,
- montaż hydrantów, uzbrojenia sieci,
- próby hydrauliczne rurociągów,
- płukanie i dezynfekcja rurociągów.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a które
są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną i
przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej.
1.5. Nazwy i kody
Wg wspólnego słownika zamówień CPV:
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów,
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków,
1.6. Określenia podstawowe
Poniżej zestawiono podstawowe określenia i pojęcia przyjęte w niniejszej STWiOR:
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy - inspektor
nadzoru.
Projektant - autor dokumentacji projektowej.
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Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i o
długości powyżej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m.
Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu – mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu
warstwami o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie.
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchni terenu po
zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Odkład – miejsce wbudowania lub składowanie gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagoszczenia gruntu (wg
normy BN-77/8931-12), określona wg wzoru:

gdzie:
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu[Mg/m3],
Pds – maksymalna gęstość objętościowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodą badania wilgotności
optymalnej (gęstość odpowiadająca wilgotności optymalnej oznaczonej przy użyciu aparatu
Proctora, wg PN-B-04481)
Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej
zagęszczeniem.
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu.
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, opsypkę
i wstępną zasypkę.
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem
rury.
Zasypka główna – wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej, a
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy humusu
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW
2.1. Właściwości wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr.10 z
1995 r poz. 48) oraz rozporządzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.)
- Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r.
zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi
zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia znakiem.
Dla wszystkich materiałów, przed ich zastosowaniem, Wykonawca uzyska ich akceptacje przez
Inżyniera. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, itd. oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, zastosowane do budowy sieci, powinny
odpowiadać aktualnym normom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymogów ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
2.1.1. Rury przewodowe
Rurociągi zewnętrzne wykonać z rur PE100, PN16, SDR11 wg normy PN-EN 12201: 2004
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody”.
Na załamaniach tras rurociągów zaprojektowano łuki 150, 300, 450, 900. Załamania trasy rurociągów
o niewielkim kącie (mniej niż 10 stopni) należy dokonywać bezpośrednio na łączeniu rur. Nie
wymagane są bloki oporowe. Dla przyłącza wody rury powinny spełniać wymagania: Atestu
Higienicznego Nr HK/W/0021/02/2013 - wydanego przez PZH Warszawa do stosowania na wodzie
pitnej.
2.1.2. Armatura i inne elementy
Stosować armaturę i inne elementy wyszczególnione w dokumentacji projektowej. Wszystkie
elementy mszą być nieuszkodzone, bez widocznych defektów, wżerów, itd. Armatura i inne
elementy muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną i deklarację zgodności z normą.
HYDRANTY
Należy stosować hydranty nadziemne DN80 przystosowane do ciśnienia nominalnego 1,6 MPa.
Hydrantów należy montować na odejściach od sieci wraz z zasuwą odcinającą. Hydranty powinny
spełniać wymagania odpowiednio: hydranty podziemne - PN-EN 14339:2009, hydranty nadziemne
PN-EN 14384:2009.
Hydranty muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1074-6, na ciśnienie nominalne 1,6 MPa.
Konstrukcja musi umożliwiać wymiany części wewnętrznych hydrantu (przy zamkniętej zasuwie
odcinającej), Wrzeciono zaworu musi być wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym
na zimno, uszczelnione minimum dwiema uszczelkami typu o-ring i pierścieniem zgarniającym.
Elementy zamykające (grzybek zaworu) muszą być wykonane z żeliwa nawulkanizowanego gumą
EPDM lubNBR.
Hydranty muszą posiadać automatyczny system odwadniania, uruchamiający się samoczynnie po
zamknięciu, wykonany z niekorodujących materiałów. Hydranty nadziemne muszą spełniać
dodatkowo wymagania: trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, dwa wloty typu B (75), podwójne
zamknięcie i zabezpieczenie w przypadku złamania, kolumna wykonana z metali nierdzewnych.
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Hydranty podziemne muszą spełniać dodatkowo wymagania: korpus wykonany w całości (jednolity
odlew) z żeliwa sferoidalnego o wytrzymałości na rozciąganie minimum 400 MPa, zgodnie z normą
PN-EN 1563:2018, wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone wewnątrz i na zewnątrz powłokami
antykorozyjnymi, przyłącze przystosowane do stojaka hydrantu wykonanego zgodnie z normą PNM-51154:2015-04. Skrzynka hydrantowa musi być wykonana z żeliwa, z kołnierzem owalnym i
pokrywą owalną zgodnie z normą PN-M-74082:1998. Skrzynki uliczne do hydrantów i zasuw
należy zabezpieczyć przed osiadaniem np. krążkami z betonu.
ZASUWY ODCINAJĄCE
Instalację zewnętrzną wody wyposażyć w miękkouszczelniające zasuwy klinowe z gładkim i
wolnym przelotem, trzpieniem teleskopowym, obudową do zasuw i skrzynką uliczną do instalacji
wodnych wykonane z następujących materiałów:
- wrzeciono – stal nierdzewna,
- pokrywa i korpus – żeliwo sferoidalne,
- klin – żeliwo sferoidalne pokryte powłoką EPDM,
- pokrycie antykorozyjne – na zewnątrz i wewnątrz proszek epoksydowy w technologii
fluidyzacyjnej.
SKRZYNKI DO ZASUW
Kwadratowy korpus, okrągła pokrywa z napisem „WODA” typ 4056, korpus wykonany z wysoko
udarowego tworzywa sztucznego (HDPE) odpornego na działanie wysokich temperatur – do 200˚C
lub kwadratowy korpus, okrągła pokrywa z napisem „WODA” typ 4058 o parametrach jak
powyżej.
Konstrukcja skrzynek winna umożliwiać jej montaż w konstrukcji nawierzchni jezdni. Podstawy
stabilizacyjne (płyty nośne) pod skrzynki (typ 4056) wykonane z tworzywa sztucznego.
KOŁNIERZE:
Do połączenia rur stalowych z rurami tworzywowymi stosować kołnierze specjalne zabezpieczone
przed przesunięciem na ciśnienie robocze PN16 np. Kołnierz i pierścień dociskowy wykonane z
żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelki z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą
pitną. Zaciski mosiężne, skręcane na śruby z łbem sześciokątnym A4.
2.2. Składowanie
Materiały składować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył zasad
składowania lub są one lakoniczne stosować się do wymogów wyszczególnionych w poniższych
punktach. Wszystkie materiały bezwzględnie składować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu
wszelkich osób znajdujących się w ich sąsiedztwie.
Nie dopuszcza się składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić ich
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.). W miarę możliwości przechowywać i transportować
materiały w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na
podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku, z czym chronić je przed długotrwałą
ekspozycją słoneczną oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
2.2.1. Rury
Rury składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo,
w sposób zapewniający stateczność. Rury składować na powierzchni utwardzonej ukształtowanej w
sposób umożliwiający swobodny odpływ wód opadowych. Pierwszą warstwę rur układać na
podkładach drewnianych. Rury segregować według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w
sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny układać na spodzie.
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Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych,
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości
składowania 2 m. Szczególną uwagę zwracać na zakończenia rur i zabezpieczać je w miarę
możliwości.
Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy od momentu
wyprodukowania. Jeżeli przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to trzeba je
zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod
zadaszeniem. Zapewnić swobodny przepływ powietrza.
2.2.2. Armatura i Inne elementy
Armaturę i inne elementy przechowywać w sposób przeciwdziałający uszkodzeniom,
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami
powodującymi korozję.
2.2.3. Kruszywo
Kruszywo składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.3. Transport
Materiały transportować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył
zasad transportu lub są one lakoniczne stosować się wymogów wyszczególnionych w poniższych
punktach.
Wszystkie materiały bezwzględnie transportować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu
wszelkich osób znajdujących się w ich sąsiedztwie.
Nie dopuszcza się zrzucania lub wleczenia elementów
2.3.1. Rury
Rury przewozić w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rur przewozić
wpozycji poziomej wzdłuż środka transportu, w sposób zabezpieczający wyroby przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu
pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur
kielichowych układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania
się wyrobów przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu). Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
2.3.2. Armatura i Inne elementy
Armatura i inne elementy mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem.
2.3.3. Kruszywa
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmianą uziarnienia.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla
danego rodzaju robót, zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt musi myć sprawny technicznie i nie
może niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, jakość wykonanych robót, środowisko oraz
interesy osób trzecich. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się
możliwości korzystania z następującego sprzętu:
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- koparki podsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- zgrzewarki do kształtek elektrooporowych lub zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
- Samochody samowyładowczy do 5 T
- Samochody samowyładowczy 6-12 T
Sprzęt musi myć sprawny technicznie i nie może niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, jakość
wykonanych robót, środowisko oraz interesy osób trzecich.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących
PN i EN-PN oraz niniejszą STWiOR i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczące wykonania
robót zweryfikować z wytycznymi producentów materiałów wybranych przez Wykonawcę.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona:
- wytyczenia i trwałego oznaczy planowanych robót w terenie za pomocą kołków.
- w przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rządnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rządne
przekaże Inżynierowi,
- pisemnego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki
wykonywania robót w strefie tych urządzeń,
- usunięcie warstwy humusu,
- oczyszczenia placu budowy,
- lokalizacja istniejącego uzbrojenia poprzez wykonanie odkrywek.
- ocena stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy sieci.
5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi wykonać ręcznie. Poza
miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie. Wykopy otwarte obudować.
Metody wykonania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Stosować szerokości wykopu zgodne z PN-EN 1610:2002.
Deskowanie ścian wprowadzać w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien
być wywieziony na odkład lub złożony wzdłuż wykopu, w bezpiecznej odległości, jeżeli jest na to
miejsce.
Szalowanie wykopów powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo
konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i
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demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowej.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym o 20cm od rządnej
projektowanej. Zdjęcie pozostałej warstwy 20cm gruntu powinno zostać wykonane bezpośrednio
przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie owej warstwy wykonać
ręcznie. W przypadku naruszenia gruntu na dnie wykopu grunt dno należy dogęścić.
Wykop zabezpieczyć przed zalaniem poprzez odcięcie napływu wód powierzchniowych oraz
odwodnienie wykopu.
5.4. Przygotowanie podłoża
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to w gruntach suchych piaszczystych,
żwirowopiaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem pod kanały może być grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu pod warunkiem, iż jest on jednorodny i nie zawiera korzeni,
kamieni ani innych elementów mogących uszkodzić rurociągi. W innych przypadkach wykonać
podsypkę zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. Grubości
warstwy podsypki dla rur powinna wynosić od 10 cm do 30 cm. Podsypka nie może być
zamarznięta i nie może zawierać lodu, śniegu, itd.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków
drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim
jedną czwartą swojej powierzchni.
W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, zwierciadło wody
obniżyć w sposób ustalony z Inżynierem.
5.5. Roboty montażowe
Przy robotach montażowych stosować się do wytycznych wybranych producentów materiałów.
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. W celu
zachowania prawidłowego postępu robót montażowych przestrzegać zasady budowy rurociągu od
najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia rurociągu
muszą być zgodne z dokumentacją projektową.
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy
rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża.
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z
ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne.
Sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu otwarty koniec ułożonego przewodu
zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowaną pokrywą.
5.4. Rury PE
Poniższe wytyczne zweryfikować z wytycznymi producenta rur wybranych przez Wykonawcę.
Rurociągi tłoczne, wykonane z rur PE, łączyć za pomocą kształtek elektrooporowych o
właściwościach takich jak rury przewodowe lub za pomocą zgrzewów doczołowych, lecz tylko
przy średnicach większych bądź równych 63mm.
34

Zgrzewanie doczołowe
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur
w instrukcji montażu.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na:
- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek,
- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek.
- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem,
- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 -220°C (PE),
- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur,
- współosiowość (owalizację usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce),
- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą
drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem,
Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy jednakże z uwagi
na zmniejszoną elastyczność lego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać
połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się
znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i
opadami atmosferycznymi.
Połączone odcinki przenosić do miejsca ułożenia.
Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzić ich stan techniczny. Rury nie mogą być uszkodzone.
Rury zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również
przy zmianie kierunku rur leżących, zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego
minimalnego promienia załamania, który określa producent rur. Pamiętać, iż dopuszczalna wartość
wygięcia rur zależy między innymi od temperatury i zwiększa się wraz ze spadkiem temperatury.
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza
pozostawić odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu.
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego skontrolować
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i
oszacowaniu wartości ich odchyleń. Wartości te nie powinny przebaczać dopuszczalnych odchyleń
podanych przez danego producenta.
Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych
Wszystkie parametry wykonywania złącz elektrooporowych muszą być podane przez producenta
kształtek elektrooporowych, w instrukcji montażu. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego
przestrzegania wytycznych producenta kształtek.
Połączenia mechaniczne
Połączenia mechaniczne stosować w przypadku łączenia rur PE z rurami lub armaturą z innych
materiałów. Stosować tuleje kołnierzowe, szczelne połączenia kołnierzowe samozaciskowe lub inne
metody zapewniające pełną szczelność i trwałość połączenia zatwierdzone przez Inżyniera.
Uzbrojenie przewodów
Wszystkie elementy uzbrojenia montować w trakcie wykonywania przewodów. Sposób połączenia
z uzbrojeniem uzależniony jest od typu armatury i rodzaju materiału. Montować jedynie przejścia
prefabrykowane
Zasuwy podziemne ustawiać na blokach z betonu lub podsypce cementowo piaskowej (1:4). Kaptur
osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z właściwym wrzecionem musi szczelnie przylegać
do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna musi szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego
oraz wystawać co najmniej 10 cm nad spód skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna musi być ustawiona
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równo z powierzchnią drogi lub chodnika na podparciu z bloków betonowych lub dedykowanych
prefabrykatów.
Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona powinny znajdować się w położeniu pionowym.
Dławnice zasuw zabezpieczyć izolacją cieplną, jeżeli wierzch dławnicy zasuwy znajduje się
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Hydranty podziemne instalować zgodnie z dokumentacją projektową.
Skrzynki zasuw i hydrantów zabezpieczyć przed przemieszczeniem poprzez ich obrukowanie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 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 jakości robót w czasie budowy
Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli jakości wykonywanych robót.
W zakres badań wchodzi:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie,
- sprawdzenie szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie odchylenia osi kanałów,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową rozmieszczenia i rodzaju przewodów i
studzienek,
- sprawdzenie odchylenia spadku kanałów,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- sprawdzenie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych pokryw włazowych,
- sprawdzenie wykonanych izolacji.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może być większa niż 20 mm,
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie może
być większe niż 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie może być większe niż 10 cm,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie może być większe niż 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie może być większe niż 5 cm,
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie może być
większe niż 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego
spadku (przy zwiększonym spadku),
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek muszą być wykonane z dokładnością do 5mm
6.4. Próby szczelności, dezynfekcja oraz płukanie
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu przeprowadzić próby
szczelności.
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Próby szczelności wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie Inżyniera
lub użytkownika również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.
Próby szczelności przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805:2002
W czasie prowadzenia próby szczelności w szczególności przestrzegać następujących warunków:
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie
może być niższa niż 1°C,
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu pozostawić go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie, przez okres 30 minut, sprawdzać
jego poziom,
- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,
- po uzyskaniu ciśnienia próbnego przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania
temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie przystąpić
do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w
odstępach co 30 minut,
- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników
prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc
łączenia odcinków.
Po zakończeniu próby szczelności zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód
powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności ująć w protokołach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera i użytkownika
Dezynfekcję oraz płukanie rurociągów wykonać zgodnie z normą PN-EN 806:2004.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu, używając
w tym celu czystej wody wodociągowej, w razie konieczności użyć środka do dezynfekcji.
Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwiać usunięcie wszystkich
zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie (ok. 1,5m/s). Czas płukania należy
uzgodnić z Użytkownikiem. Dezynfekcje wykonać roztworem dezynfekcyjnym z wapna
chlorowanego w ilości
80-100mg/1m3 wody lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Roztwór dezynfekcyjny należy
pozostawić w rurociągu na min. 48h.
Po zakończeniu dezynfekcji, należy płukać wodociąg tyle razy, ile to jest niezbędne dla
zapewnienia, że pozostałe stężenie środka do dezynfekcji w wodzie nie będzie większe niż
dopuszczalne.
Wykonać badania bakteriologiczne w certyfikowanym laboratorium.
7. OBMIAR ROBÓT
Zgodnie ze STWIORB 00 i zawartą umową.
8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją
projektową, późniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inżynierem i Projektantem oraz
obowiązującymi Normami.
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Odbiory częściowy i końcowy, dokonać komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzić właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś
wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki uwzględnić je w protokole,
podając jednocześnie termin ich usunięcia.
8.1. Odbiór
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić dla poszczególnych faz robót
podlegających zakryciu. Roboty te odebrać przed wykonaniem następnej części robót,
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- podłoże pod uzbrojenie i rurociągi (rodzaj i zagęszczenie gruntu, sprawdzenie wymaganej
rzędnej),
- uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiału uszczelek),
- wzrokowe sprawdzenie rurociągów,
- sprawdzenie wizualnie wszystkich połączeń,
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności
zastosowanych materiałów.
Odbiór robót zanikających dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna być mniejsza od 50 m.
Podstawowe czynności odbiorowe:
- analiza dokumentów dopuszczających wyroby do stosowania,
- sprawdzenie stabilności zabezpieczeń rurociągów przed wszelkimi przemieszczeniami –
wykonana dokładnie obsypka,
8.2. Ocena wyników odbioru
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i późniejszymi zmianami uzgodnionymi z
Inżynierem i Projektantem, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
Roboty można uznać za odebrane, jeżeli pomiary kontrolne dały wynik pozytywny, instalacja
osiąga
parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymogami przyjętymi w projekcie, z
dopuszczalnymi odchyłkami zgodnie z obowiązującymi normami. Odbiór potwierdzić protokołem.
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Zgodnie ze STWIORB 00 i zawartą umową.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowiązek stosować się
do wszelkich aktualnych norm dotyczących zakresu prac, użytych materiałów i technologii nawet
jeżeli nie zostały ujęte w niniejszej STWiOR.
1. Projekt budowlany wraz z częścią rysunkową i załącznikami,
2. Dokumentacja geotechniczna,
3. PN-EN 805:2002– Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich
części składowych,
4. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,
5. PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
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6. PN-EN 1917:2004 – studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe,
7. PN-EN 13101:2005 – stopnie do studzienek włazowych, wymagania, znakowani, badania i
ocena zgodności,
8. PN-EN 1074-1:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.
Część 1: Wymagania ogólne,
9. PN-EN 1074-2:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.
Część 2: armatura zaporowa,
10. PN-EN 1092-2:1999 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury,
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne,
11. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociagowych”.
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03 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót ujętych wpkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy układaniu przewodów
kanalizacyjnych w wykopach liniowych.
1.4. Określenia podstawowe
Roboty ziemne – są to roboty budowlane polegające na wybudowaniu, przemieszczaniu i
układaniu gruntu według charakterystyczny dla danej budowli kształtów geometrycznych.
Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym
wymiarem jest wymiar długości.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych.
W wypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w
projekcie – w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru w celu spełnienia wymagań projektu
2. MATERIAŁY
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Wymagania ogólne
2.1. Rurociągi
Instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek PVC-U SDR 34 SN8,
kielichowych, z uszczelką i rdzeniem litym.
2.2. Studnie na kanalizacji grawitacyjnej
Na kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie rewizyjne tworzywowe DZ425 mm oraz studnie
betonowe o śr. 1000 mm. Na studniach wykonać włazy żeliwne typu ciężkiego D400 jeżeli studnia
znajduje się w terenie jezdnym lub B125 jeżeli studnia znajduje się w terenie zielonym. Krawędzie
włazów muszą zostać zlicowane z nawierzchnią dróg i chodników.
Studnie tworzywowe DZ425 z nastawnymi kielichami +-7,5st. projektowane jako gotowe elementy
z kinetą tworzywową prefabrykowaną. Studzienki te powinny posiadać dopuszczenie do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych w postaci aprobaty technicznej COBRTI Instal oraz aprobatę techniczną
IBDiM, w przypadku, gdy studnie będą zlokalizowane w powierzchniach jezdnych. Dla wszystkich
studni zlokalizowanych w jezdni zainstalować stożki lub inne elementy odciążające. W przypadku
gdy wlot przewodu do studni znajduje się wyżej niż 0,5m ponad dnem studni wykonać przepad
zewnętrzny.
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Stosować studnie odporne na wypór oraz zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009.
Studnie betonowe o śr, 1000 mm z elementów prefabrykowanych, betonowych klasy C35/45, z
fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi odpowiednimi dla zastosowanych rur
kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi odpornymi na korozję. Studnie muszą być wyposażone
w fabrycznie wykonane kinety. Stosować studnie z elementów łączonych na uszczelki
elastomerowe. W przypadku gdy wlot przewodu do studni znajduje się wyżej niż 0,5m ponad dnem
studni wykonać przepad zewnętrzny.
Stosować studnie zgodne z normą PN-EN 1917:2004.
2.3. Składowanie
Materiały składować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył zasad
składowania lub są one lakoniczne stosować się do wymogów wyszczególnionych w poniższych
punktach. Wszystkie materiały bezwzględnie składować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu
wszelkich osób znajdujących się w ich sąsiedztwie.
Nie dopuszcza się składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić ich
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) W miarę możliwości przechowywać i transportować
materiały w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na
podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku, z czym chronić je przed długotrwałą
ekspozycją słoneczną oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
2.3.1. Rury
Rury składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej, w sposób zapewniający stateczność. Rury składować na
powierzchni utwardzonej ukształtowanej w sposób umożliwiający swobodny odpływ wód
opadowych. W przypadku poziomego składowania rur pierwszą warstwę rur układać na podkładach
drewnianych. Na podkładach drewnianych układać również wyroby w pozycji stojącej. Rury
segregować według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób umożliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych
średnicach i grubszych ściankach powinny układać na spodzie.
Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych,
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości
składowania 2 m. Szczególną uwagę zwracać na zakończenia rur i zabezpieczać je w miarę
możliwości.
Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy od momentu
wyprodukowania. Jeżeli przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to trzeba je
zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod
zadaszeniem. Należy przy tym zapewnić swobodny przepływ powietrza.
2.3.2. Prefabrykaty betonowe
Prefabrykaty składować na powierzchni utwardzonej ukształtowanej w sposób umożliwiający
swobodny odpływ wód opadowych. Prefabrykaty składować w taki sposób, aby umożliwić montaż
chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Zaleca się
składowanie w stosach w systemie blokowym. Stosy dla jednorodnych elementów, w zależności od
wymiarów zewnętrznych nie mogą przekraczać:
- dla kręgów o wymiarze zewnętrznym do 800mm – 1000mm wysokości,
- dla kręgów o wymiarze zewnętrznym od 960mm do 3000mm – 3000mm wysokości,
- dla płyt okrągłych o wymiarze zewnętrznym do 1300mm – 1000mm wysokości (max. 5
elementów w stosie),
- dla płyt okrągłych o wymiarze zewnętrznym od 1400 do 2740mm – 1000mm (max. 4
elementy w stosie).
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Elementy różniące się kształtem, wymiarami i wykończeniem składowane osobno na
podkładach prostokątnych lub odpowiednio dostosowanych do obrzeży prefabrykatu,
zapewniających odstęp od podłoża minimum 150mm. Elementy prefabrykowane
drobnowymiarowe
mogą być składowane w stosach do wysokości 1500mm przełożone podkładkami. Stosy muszą być
odpowiednio ułożone i zabezpieczone przed przewróceniem. Nie wolno ustawiać stosów w pobliżu
otwartych wykopów.
2.3.3. Włazy kanałowe
Włazy i wpusty składować na powierzchni utwardzonej ukształtowanej w sposób umożliwiający
swobodny odpływ wód opadowych, z dala od substancji działających korodująco. Włazy i wpusty
segregować wg klas i rodzaju. Włazy i wpusty mogą być składowane na paltach do wysokości
1,5m, w sposób zapewniający stateczność.
2.3.4. Kruszywo
Kruszywo składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. SPRZĘT
Wg Specyfikacji Wymagania ogólne
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów.
4. TRANSPORT
Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne”
4.1. Wykonawca może używać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na
jakość przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta,
należy zabezpieczyć punkty podparcia przewożonych elementów ze względu na możliwość
uszkodzenia. Sposób ułożenia podczas transportu, załadunek i wyładunek ściśle według wskazań
dostawcy aby nie doprowadzić do odkształcenia elementów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne”
5.2. Roboty montażowe w wykopach otwartych
Po przygotowaniu wykopu i podłoża (wg ST-1) można przystąpić do wykonania montażowych
robót kanalizacyjnych. Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową i
instrukcjami producentów oraz zgodnie z wymogami norm PN-EN 1610:2002. Materiały użyte do
budowy powinny być zgodne z ST i Dokumentacją Projektową.
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5.3. Ogólne warunki układania kanałów
1. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady
budowy kanału od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.
2. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów podanych
w dokumentacji projektowej.
3. Do układania przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze
technicznym wykopu i podsypki na odcinku co najmniej 30 m.
4. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Dla rur
poliestrowych korzystnie jest zakładać łącznik na bosy koniec ułożonej już rury.
5. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych łaty
mierniczej (lub krzyża celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów
pomocniczych.
6. Głębokość ułożenia przewodu powinna być zgodna z projektem
7. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. Spadek
dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±10 mm przy
pomiarze rzędnych w studzienkach.
8. Materiały użyte do budowy kanałów powinny być zgodne z ST i Dokumentacją Projektową.
9. Rury przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy
uszkodzeniu w trakcie transportu i składowania. Do wykopu rury należy opuszczać ręcznie za
pomocą pasów nośnych. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
10. Rury należy układać w wykopie ściśle osiowo. Każda rura powinna przylegać na całej swej
długości na co najmniej 1/4 obwodu.
11. W miejscach łączenia rur (pod kielichami i łącznikami), w podłożu należy wykonać niecki
montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości złącza typu FWC;
12. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu
zabezpieczyć przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową, przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowaną pokrywą (deklem).
13. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia rur i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej
wysokości, aby grunt nad kanałem uniemożliwił wypłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
Rury należy układać na podsypce z piasku gr. 15 cm. Rurociągi zasypać gruntem sypkim,
bezokruchowym, starannie zagęszczonym warstwami o gr. 20 cm, do wysokości 30 cm ponad
wierzch rury.
Zasyp pozostałego wykopu wykonać z kruszywa naturalnego zagęszczonego do Is=1,0 lub do
uzyskania E2=100 MPa i Io<2,2 – pod nawierzchniami lotniskowymi a pod nawierzchniami
trawiastymi z kruszywa naturalnego zagęszczonego do Is=0,97 0 lub do uzyskania E2=100 MPa i
Io<2,2. W nawierzchniach trawiastych przewidzieć 20 cm warstwę humusowania i obsiania trawą.
Przewody można montować przy temperaturze otoczenia od 0ºC do 30ºC (zaleca się temp. nie
niższą niż 5ºC). Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z
dokumentacja techniczną.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Wg Specyfikacji Wymagania ogólne. Na bieżąco należy sprawdzać zgodność wykonywanych prac
z dokumentacją.
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu wykonywanych
robót.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne”
1. Odbiór częściowy obejmuje badanie:
- Zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
- Materiałów,
- Szczelności.
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość
między studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej.
2. Odbiór techniczny końcowy obejmuje:
- Sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych,
- Sprawdzenie naniesienia w dokumentach zmian i uzupełnień,
- Sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych
dokumentacją.
Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne”
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Aktualne przepisy i normy.
2. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1:
Postanowienia ogólne
3. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -Część 2: Rury
4. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” – 2003 r.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Warszawa 1996
6. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe,
7. PN-EN 1610:2015-1– Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;
8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
9. PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze
10. PN-EN 1401-1:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego,
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji
11. PN-EN 476 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
12. PN-EN 752 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
13. PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
14. PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe;
15. PN-EN 13139:2013-08E- Kruszywa do zaprawy
16. PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Nazwy i określenia
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17. PN-80/B-01800- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia
18. PN-EN 206-1:2003P Beton- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
19. PN-90/B-04615- Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
20. PN-B-24620:1998P- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
21. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe
22. PN-EN 13101:2005 P- Stopnie do studzienek włazowych- Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodności
23. PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością;
24. PN-83/6616/12- Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania;
25. PN-74/C-89200- Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary;
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04 GAZOCIĄG Z INSTALACJĄ ZBIORNIKOWĄ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie budowy wodociągu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Przedmiot i Zakres Robót budowlanych objętych niniejszym STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szczegółowo opisanych w projekcie budowlanym
i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje przyłącze gazu wraz z instalacją
zbiornikową.
Stan istniejący i projektowany został opisany w projektach.
1.4. Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych
Do prac tymczasowych należą m.in.:
- przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy,
- zabezpieczenie terenu budowy,
- zgromadzenie i zmagazynowanie niezbędnych materiałów i urządzeń,
- wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci,
- zabezpieczenie ścian wykopów w miejscach koniecznych,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z wykonywanymi
sieciami,
- montaż podziemnego zbiornika gazu wraz z uzbrojeniem,
- próby ciśnieniowe rurociągów,
- uruchomienie instalacji.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a które
są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną i
przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej.
1.5. Nazwy i kody
Wg wspólnego słownika zamówień CPV:
45231221-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów,
45231222-7 - Roboty w zakresie zbiorników gazu.
1.6. Określenia podstawowe
Poniżej zestawiono podstawowe określenia i pojęcia przyjęte w niniejszej STWiOR:
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy - inspektor
nadzoru.
Projektant - autor dokumentacji projektowej.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
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Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i o
długości powyżej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m.
Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu – mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu
warstwami o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie.
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchni terenu po
zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Odkład – miejsce wbudowania lub składowanie gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagoszczenia gruntu (wg
normy BN-77/8931-12), określona wg wzoru:

gdzie:
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu[Mg/m3],
Pds – maksymalna gęstość objętościowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodą badania wilgotności
optymalnej (gęstość odpowiadająca wilgotności optymalnej oznaczonej przy użyciu aparatu
Proctora, wg PN-B-04481)
Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej
zagęszczeniem.
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu.
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, opsypkę
i wstępną zasypkę.
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem
rury.
Zasypka główna – wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej, a
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy humusu
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW
2.1. Właściwości wyrobów
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i przemysłowe.Wszystkie zakupione przez
wykonawcę materiały i urządzenia , dla których PN-EN i BNprzewidują posiadanie zaświadczenia
lub atestu , powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogólne wymagania
dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych”
2.1.1. Stosowane materiały
- rury PE -32 HD 80 SDR11
- taśma żółta z metalizowaną wstęgą szer.20 cm
- rura stal w izol PE dn 25
- przejście PE32/stal25
- kolana hamburskie dn 25 <45°
- kolana hamburskie dn 25 <90°
- szafka gazowa 600*560*250
- reduktor II stopnia o przepustowości 10kg/h
- kurek gazowy dn 25 kulowy
- taśma izolacyjna Polykon (czarna i zółta)
- zbiornik na gaz płynny V = 4850 L
- armatura gazowa zamontowana w kołnierzu ochronnym na zbiorniku
2.2. Składowanie
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu. Rury, złączki, armaturę i izolację należy zabezpieczyć przed
zabrudzeniem (szczególnie i chwewnętrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpływem
czynników atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w
elementów w czystym i suchym pomieszczeniu, względnie szczelne opakowanie w folię (np.
termokurczliwą - w miejscu produkcji).Elementy z blachy należy przechowywać w sposób
zapobiegający ich odkształceniu, a elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegający przerwaniu
ciągłości materiału (np. pod wpływem nadmiernego obciążenia). Elementy malowane należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem powłoki. Podpory, zawiesia , elementy mocujące należy
przechowywać w zamkniętych pudłach kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilości, w suchym
pomieszczeniu. Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być zabezpieczone przed
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych (w szczególności dotyczy to materiałów
chłonących wilgoć – np. wełny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentów. Farby i kleje
muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, w warunkach określonych przez
producentów (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).Wszystkie urządzenia powinny być
przechowywane z zachowaniem warunków określonych przez producentów w Dokumentacji
Techniczno Ruchowej. Należy je zabezpieczyć przed wpływem niekorzystnych czynników
atmosferycznych oraz zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a także przed ingerencją osób
niepowołanych. Zbiornik na gaz płynny V = 4850 L przechowywać na terenie utwardzonym i
zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych z zachowaniem warunków określonych
przez producentów w Dokumentacji Techniczno Ruchowej.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”
3.2. Stosowany sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości
oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne, powinien byćstosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Stosowane elektronarzędzia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością użycia
przez osoby niepowołane.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”
4.2. Transport materiałów na plac budowy.
Środki i urządzenia do transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materiałów. Urządzenia powinny być transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas załadunku i rozładunku
należy zachować szczególną ostrożność aby urządzenia nie uległy uszkodzeniu.
- transport rur na samochodach o odpowiedniej długości.
- kształtki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach
- elementy wyposażenia powinny być przewożone krytymi samochodami
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
5.2.1. Rurociągi z rur stalowych
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny
mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów, szczelność przewodów,
połączenia przewodów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10208-1, 2 :2011.
Rurociągi stalowe czarne bez szwu w/g PN- EN 10208-1, 2 :2011, o połączeniach spawanych.
Przewody mocować przy pomocy obejm z wkładkami gumowymi do stropu lub ścian.
Przewody prowadzone po wierzchu ścian w odległości 2 cm od tynku zachowując normatywne
odległości od innych przewodów i urządzeń, zgodnie z trasami wcześniej przygotowanymi. Trasy
przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji po wykonawczej.
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją
ochronną powinna być wypełniona materiałem niepalnym trwale plastycznym.
5.2.2. Rury przewodowe do wykonania zewnętrznej instalacji stosuje się następujące
materiały:
- rury ciśnieniowe z polietylenu twardego PE -32 HD 80 SDR11 PN-EN 1555-1,2,3,4: 2004
Przewody układać na głębokości min 80cm na podsypce piaskowej min 5cm oraz zasypać piaskiem
na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego z metalizowaną
wstęgą umożliwiającą elektroniczne wykrywanie trasy gazociągu i wprowadzić ją do szafki kurka
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głównego. Na przyłączu w odległości 1.50m wykonać przejścia PE/stal od zbiornika i budynku.
Łączenie rur należy wykonać z zastosowaniem kształtek elektrooporowych .Rury stalowe w izolacji
PE łączyć przez spawanie. Miejsca połączeń spawanych zaizolować zestawem taśm POLYKON
(czarna wew. i żółta zew.). Izolację wykonać na zakład 50%.Przyłącze gazowe poddać należy
próbie szczelności przez okres 30 minut pod ciśnieniem
- Przyłącze gazu p=0.4 MPa (4bar)
- Instalacja wewnętrzna p=0.1MPa (1bar)
po pozytywnym zakończeniu próby należy sporządzić protokół .do próby zastosować manometry
legazilowane o średnicy 160 mm i klasy dokładności 0.6.
Zakres końcowy manometru: dla przyłącza wynosi 0.4 lub 0.6 MPa dla inst. wewnętrznej 0.16
MPa.
5.2.3. Przejścia przewodów przez przegrody budynku
- należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów
zewnętrznych przewodów. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
5.2.4. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego
- powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród w
zabezpieczeniach ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejścia ogniochronne) EI nie
mniejsze niż ścian i stropów przez które przechodzą.
5.2.5. Materiał podpór i podwieszeń
- powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania.
5.2.6. Przewody stalowe
- z punktu czyścić do drugiego stopnia czystości, a następnie pomalować dwukrotnie farbą ftalową
silikonową przeciwrdzewną. Malować zgodnie z instrukcją KOR-3A z zachowaniem warunków
BHP.
5.3. Armatura
5.3.1. Zawory kulowe odcinające, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6MPa montowane na
rurociągach według specyfikacji w projekcie branżowym oraz w przedmiarze kosztorys.
5.3.2, Filtry siatkowe z wkładem magnetycznym
5.3.3. Manometry z kurkiem 3-drogowym
5.3.4. Reduktory ciśnienia
Pierwszy stopień redukcji obniża ciśnienie do 0.15 MPa zapewnia to reduktor o przepustowości 40
kg/h, zamontowany bezpośrednio na zbiorniku. Reduktor II stopienia o przepustowości 10 kg/h
zamontowany w szafce gazowej redukuje do ciśnienia roboczego odbiornika gazowego 36 mbar.
5.3.5. Armatura gazowa zamontowana w kołnierzu ochronnym na zbiorniku (wg zestawienia
producenta), połączenia zaworów z instalacjami poprzez złączki gwintowane.
Wymagania dotyczące armatury. Armatura powinna być przechowywana w zamkniętych,
ogrzewanych pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury
należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna być
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zainstalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.
5.4. Urządzenia
5.4.1. Szafka gazowa.
Szafkę gazową zamontować na zewnętrznej ścianie budynku ,do którego należy doprowadzić gaz.
Projektuje sie szafkę wykonaną z żywicy epoksydowej o wymiarach 600*560*250. Odległość
szafki od ziemi , okien i drzwi 0.5m .W szafce zamontować główny kurek gazowy oraz reduktor II
stopnia o przepustowości 10kg/h.
5.4.2. Zbiornik na gaz płynny V = 4850 L
Instalację zbiornikowa stanowi zespół urządzeń, służących do magazynowania gazu płynnego oraz
przesyłu do urządzeń. Instalacja zbiornika wyposażona jest we wszystkie niezbędne urządzenia do
kontroli ciśnienia gazu, jego ilości, armaturę zabezpieczająco -pomiarową , reduktory ciśnienia I i II
stopnia , kurki gazowe.
Uwaga: Wszystkie stosowane materiały ,akcesoria i wyposażenia muszą spełniać kryterium
przeznaczenia do gazu i wymagania Polskich Norm.
5.4.2.1. Lokalizacja zbiornika
Instalacja zbiornikowa składa się z 1 zbiornika podziemnego o pojemności V=4850 L. Zbiornik
należy zamontować w gotowym wykopie na przygotowanej zagęszczonej podsypce piaskowej gr
200 mm oraz prefabrykowanej płycie żelbetowej i obsypać piaskiem zagęszczając warstwami
grubości max. 300 mm.
Minimalne wymiary wykopu dla zbiornika V 4850 L długość L =5550 mm , szerokość B=1650
mm, wysokość H=1950 mm
Przed całkowitym zasypaniem należy wykonać instalację odgromową i ochronę przed
elektrycznością statyczną polegającą na podłączeniu zbiornika z uziomem otokowym lub
szpilkowym.
Odległość bezpieczeństwa dla zbiornika o pojemności 4850 L wynosi 2.50 m. Strefa zagrożenia
wybuchem dla zbiornika o pojemności 4850 L wynosi 1.50 m.
5.4.2.2. Charakterystyka techniczna zbiornika.
- pojemności 4850 L
- pojemność gazu 2100 kg
- max. objętość gazu po odparowaniu 1145 m3
- średnica zbiornika 1250 mm
- długość zbiornika 4405 mm
- wysokość 1800 mm
- masa pustego zbiornika 955 kg
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.6
6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien sprawdzić wszystkie materiały do
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wykonywania robót.
6.3. Czynności kontrolne etapowe
6.3.1 Instalację należy poddać badaniom na szczelność
- badanie szczelności prowadzić w temperaturze powyżej 0oC- przeprowadzić kontrolę całości
instalacji i urządzeń zwracając szczególną uwagę na szczelność rur i połączeń z urządzeniami.
6.4. Czynności kontrolne końcowe
- Należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy
- zgodność z przepisami szczegółowymi i PN-EN
- jakość wykonania instalacji
- regulację wykonanej instalacji6
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i
zademonstrować jej prawidłowe działanie oraz przedstawić pozytywne wyniki bakteriologicznego
badania wody.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” jednostki obmiarowe:
- jednostką obmiarową dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.
8. ODBIÓR ROBÓT NA PODSTAWIE WYMAGAŃ PN-EN 12599.
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i warunkami
technicznymi jeżeli zostały odebrane przez inżyniera, a wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy, które zostają zakryte ze względu na wymogi
technologiczne i dalszego prowadzenia robót montażowych. Każdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru częściowego należy spożądzić protokół i dokonać wpisów w dzienniku budowy.
8.2.1. Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową zarówno w
zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części
zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i
konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
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8.2.2. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
a)zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji
b)dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.
8.2.3. W czasie wykonywania prac montażowych należy przestrzegać przepisów w zakresie BHP
oraz instrukcji producentów materiałów i urządzeń używanych w czasie montażu. Należy zwrócić
szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas prac spawalniczych. W pomieszczeniach, w których
prowadzone były prace spawalnicze należy po ich zakończeniu prowadzić dyżury przez co najmniej
4 godziny.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne warunki płatności podano w „Wymagania ogólne„
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiałów
- montaż całej instalacji
- wykonanie prób i regulacji instalacji
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z oceną ilości i jakości wykonanych
robót po przekazaniu atestów producentów wszystkich użytych materiałów i urządzeń.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi
zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz II
– Instalacje przemysłowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.
10.1. Polskie normy
- PN-EN 10208-1, 2 :2011 – Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury w klasie
wymagań A
- PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne
- PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach -Wymagania funkcjonalne
- PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne
- PN-EN 12405:2003 Gazomierze. Elektroniczne urządzenia do przeliczania objętości gazu
- PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne ciśnienie
robocze < lub = 5 bar -- Zalecenia funkcjonalne
- PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa
- PN-M-40304-02:1979 Wyposażenie aparatów gazowych użytku domowego, komunalnego i
turystycznego -- Zawory iglicowe -- Wymagania i badania
- PN-EN 331 - Kurki kulowe i kurki stożkowe stosowanych z zamkniętym dnem sterowane ręcznie
przeznaczone do instalacji gazowych budynków
- PN-EN 12405-1 Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie objętości
10.2. Inne dokumenty.
1. Instrukcje montażu dostarczone przez producentów i dostawców urządzeń.
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2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych tom II
3. Szczegółowe specyfikacje materiałowe.
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00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową infrastruktury wewnętrznej sanitarnej wody, hydrantowej,
kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej, instalacji gazu, kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji ciepła wentylacyjnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w ramach zadania:
„Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów infrastruktury
wewnętrznej sanitarnej wody, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej, instalacji gazu,
kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła wentylacyjnego, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
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;
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.
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, wolnostojące
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.
tymczasowym obiekcje 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.
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robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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.
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
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.
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego.
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.
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.
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.
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, poz. 42 z późniejszymi zmianami).
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.
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opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
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.
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.
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.
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.
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.
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
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.
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
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.
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.
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone 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 Umowie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie to na 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 oraz wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót i innych.
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W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań 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) możliwości powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do
robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz będzie 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.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera
Kontraktu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynier Kontraktu do zatwierdzenia.
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 Specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych.
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 przez Inspektora
nadzoru.
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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 nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i
niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte 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
Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta
i 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 Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową.
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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 Specyfikacja techniczna 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, Specyfikacji technicznej 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.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię.
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym
przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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.
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6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 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.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
2. 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 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 w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2]
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 jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia 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 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące 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.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
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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.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
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. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu wykonywanych
robót.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
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
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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 ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów.
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
Inżynier Kontraktu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem 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
Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje
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Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 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 ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. 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 ST,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku 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 ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
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robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 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, chyba że umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
stanowi inaczej.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podanaprzez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami
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1. INSTALACJE WODNE, KANALIZACYJNE i GAZOWE
PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej i gazowej.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót budowlanych.
Zakres robót objętych specyfikacja techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w dowiązaniu do projektowanej instalacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- montaż rurociągów wody zimnej oraz ciepłej,
- montaż rurociągów wody hydrantowej,
- montaż rurociągów instalacji gazu,
- montaż rurociągów kanalizacyjnych,
- montaż armatury,
- montaż urządzeń,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja działania instalacji.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów,
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego
odbiornika.
Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym
punkcie instalacji.
Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu
równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.
Wodomierz – urządzenie pomiarowe wbudowane w przewód wodociągowy
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu
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jego oczyszczenia.
OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003, „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2006 i „Warunkami technicznymi
wykonania i robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
Przewody
Główne przewody rozprowadzające wody zimnej należy wykonać z rur PP-R PN10 o
połączeniach zgrzewanych z atestem PZH. Główne przewody rozprowadzające wody ciepłej i
cyrkulacji zaprojektowano z rur PP-R PN20 Stabi o połączeniach zgrzewanych z atestem PZH.
Rozprowadzenie wody zimnej i ciepłej na poszczególnych kondygnacjach do przyborów należy
wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE rur PE-Xc do instalacji wody pitnej o
połączeniach zaciskowych z atestem PZH.
Rurociągi instalacji p.poż. z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74200 o połączeniach
skręcanych.
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek:
- odcinki kanalizacji prowadzonej pod posadzką oraz przykanaliki do studni zewnętrznych
zaprojektowano z rur i kształtek PVC-U SDR 34 SN8, kielichowych, z uszczelką i rdzeniem litym
- podejścia kanalizacyjne – z rur i kształtek PP zgodnych z PN-EN 1451-1 przeznaczonych do
instalacji wewnętrznych łączonych na kielichy z uszczelką,
- piony – z rur i kształtek PP niskoszumowych zgodnych z PN-EN 1451-1 przeznaczonych do
instalacji wewnętrznych łączonych na kielichy z uszczelką
- odpowietrzenia instalacji – z rur i kształtek PP zgodnych z PN-EN 1451-1 przeznaczonych do
instalacji wewnętrznych łączonych na kielichy z uszczelką
Instalację skroplin z urządzeń wentylacyjnych należy wykonać z rur PP PN 10 z polipropylenu.
Wewnętrzną instalację gazu należy wykonać z rur stalowych przewodowych dla mediów palnych
wg PN-EN 10208-1:2000 zabezpieczonych antykorozyjnie.
Armatura
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą kulową.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne”.
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania
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rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.
Elementy wyposażenia: Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się
krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w
pojemnikach.
Armatura: Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować
w magazynach zamkniętych.
Izolacja termiczna
- materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przeznaczone krytymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,
- wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.
Montaż rurociągów
Instalacje rurowe wodne prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3%, umożliwiającym w najniższych
punktach odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji przez punkty czerpalne. Rury
mocować do konstrukcji budynku (stropy, ściany, podciągi) w typowych zawieszeniach. Przewody
mocować na podporach stałych i przesuwnych usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż to
wynika z wymagań dla materiału, z których wykonane są rury. Instalacje z tworzywa sztucznego
mocować za pomocą obejm, rozstaw podpór stałych i przesuwnych zgodnie z instrukcją montażową
producenta rur.
Przewody c.w.u. i cyrkulacji należy prowadzić w sposób zapewniający naturalną kompensację
wydłużeń cieplnych na załamaniach.
Przewody instalacji gazowej prowadzić po wierzchu ścian i pod stropem, zachowując odległość 2
cm od wykończonej powierzchni ściany.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących
wyposażenie budynku (grzewczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych itp.) należy
lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość pomiędzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac
konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10 cm
powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej 2 cm.
Przewody gazowe należy prowadzić na powierzchni ścian i pod stropem. Przewody należy
montować do ścian za pomocą uchwytów wg wytycznych zawartych w BN-76/886001. Dla
przewodów pionowych uchwyty należy montować w odległości nie większej niż 2,5 m. Dodatkowo
haki i uchwyty należy montować w pobliżu zmian kierunku, odgałęzień, uzbrojenia instalacji i
odbiorników gazu.
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Maksymalny rozstaw podpór dla rurociągów PP:

Maksymalny rozstaw podpór [m] dla rurociągów PP Stabi:

Maksymalny rozstaw podpór [m] dla rurociągów stalowych:

Podpory mogą być realizowane jako:
- podpory przesuwne PP - punkty przesuwne (ślizgowe) powinny umożliwiać swobodny ruch
osiowy rurociągów (wywołany wydłużeniem termicznym), dlatego nie należy ich montować
bezpośrednio przy złączkach (minimalna odległość od krawędzi złączki musi być większa
od maksymalnego wydłużenia odcinka rurociągu). Rolę podpór przesuwnych mogą pełnić
„nieskręcone” obejmy metalowe z gumową wkładką,
- punkty stałe PS – do wykonywania punktów stałych (PS) należy stosować obejmy metalowe
z gumową wkładką, umożliwiające dokładne i pewne ustabilizowanie rury na całym obwodzie.
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Obejma powinna być maksymalnie zaciśnięta na rurze,
- podpory uniemożliwiające ruch rurociągu w dół – stosowane jeżeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej PP ograniczyłoby ruch rurociągu na długości ramienia
kompensacyjnego.
Wykonanie punktów stałych PS i podpór przesuwnych PP
- punkty stałe powinny uniemożliwić jakiekolwiek przemieszczenie rurociągów, dlatego powinny
być montowane przy złączach (po obu stronach złącza np. łącznika, trójnika),
- obejmy stanowiące punkty stałe lub podpory przesuwne nie mogą być montowane bezpośred- nio
na kształtkach,
- przy montażu punktów stałych przy trójnikach należy zwrócić uwagę, aby obejmy blokujące
rurociąg nie były montowane na odgałęzieniach o średnicy mniejszej niż o jedną dymensję
w stosunku do rurociągu, od którego odchodzi odgałęzienie (siły wywoływane przez rury dużych
średnic mogą uszkodzić małą średnicę), podpory przesuwne pozwalają jedynie na osiowe
przemieszczenie rurociągu (należy je traktować jako punkty stałe dla kierunku prostopadłego do osi
rurociągu) i powinny być wykonywane przy użyciu obejm,
- podpory przesuwne nie powinny być montowane przy złączach gdyż może prowadzić to do
zablokowania ruchów termicznych rurociągu,
Maksymalny zostaw obejm kanalizacji:

Montaż armatury i osprzętu
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Wykonanie prób szczelności
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów
badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy
sporządzić protokół.
Wykonanie prób szczelności dla instalacji wodnej
Po zmontowaniu instalacje wodociągowe poddać badaniom szczelności zgodnie z normą PN-81/B10700/00. Instalację wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej dla całości instalacji. Próbę
ciśnieniową instalacji należy przeprowadzać na ciśnienie 0,9 MPa, przy odkrytych przewodach
(przed wykonaniem izolacji i wylaniem posadzek). Instalację ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
23

poddać dodatkowej próbie szczelności na gorąco przy ciśnieniu wodociągowym przy temp. układu
55 [OC] - ciśnienie próbne = ciśn. wodociągowemu.
Wykonanie prób szczelności dla instalacji kanalizacji
Po wykonaniu robót należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji. Sprawdzić podejścia
kanalizacyjne i przewody spustowe na szczelność. Podczas tej próby skontrolować ich zachowanie
podczas swobodnego przepływu wody. Jeżeli woda nie wypływa przez połączenia w żadnym
punkcie instalacji, wynik jest pozytywny. Następnie sprawdzić przewody odpływowe. Przewody te
napełnia się woda powyżej kolana łączącego pion z danym przewodem. Jeśli woda nie wypływa
przez połączenie, wynik próby jest pozytywny.
Badania i odbiory należy przeprowadzać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
- zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych oraz przy
zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w tym opisie.
Wykonanie prób szczelności dla instalacji gazu
Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN-92/M – 34503. Główną próbę szczelności
przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarcia kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Ciśnienie
czynnika próbnego w czasie przeprowadzenia głównej próby szczelności powinno wynosić 0,1
MPa. Główną próbę szczelności przeprowadza wykonawca instalacji w obecności dostawcy gazu,
przed plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodów.
Przed rozpoczęciem prób konieczne jest wykonanie następujących czynności kontrolnych :
- sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych i rur spalinowych
- kontroli usytuowania poszczególnych elementów instalacji,
- stwierdzenie zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem,
- sprawdzenie jakości użytych materiałów, prawidłowości wykonania robót montażowych i
jakości wykonania połączeń.
Główna próba szczelności polega na napełnianiu przewodów pod ciśnieniem 0,1 MPa. Do
napełniania przewodów można użyć sprężonego powietrza albo azotu lub dwutlenku węgla
czerpanych z butli za pośrednictwem reduktora ciśnienia.
Przy próbie głównej pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15-30
minut od chwili napełnienia przewodów powietrzem.
Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem
odbioru.
Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki
izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych lub wełny mineralnej. Powierzchnia
rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnej mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku
pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu
konwencjonalnych narzędzi. Do izolacji stosować materiały posiadające cechę
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nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzoną stosownym dokumentem.
Wykonanie izolacji ciepłochronnej dla instalacji wodnej
Po zmontowaniu i próbach ciśnieniowych rurociągi należy zaizolować termicznie. Przewody
instalacji wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane zabezpieczyć przed
wykraplaniem się pary wodnej otuliną gr.13 mm. Odcinki przewodów wody zimnej prowadzone w
warstwach posadzkowych należy izolować cieplnie otulinami o grubości 6 mm.
Do izolacji rurociągów prowadzonych w posadzkach stosować otuliny ze spienionego polietylenu
przystosowane do montażu w betonie. Izolacja pozostałych przewodów z zastosowaniem otulin z
miękkiej pianki polietylenowej.
Wykonanie izolacji ciepłochronnej dla instalacji wody ciepłej
Po zmontowaniu i próbach ciśnieniowych rurociągi wody ciepłej należy zaizolować termicznie.
Rurociągi c.w.u. należy izolować cieplnie zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Do izolacji rurociągów prowadzonych w posadzkach stosować otuliny ze spienionego polietylenu
przystosowane do montażu w betonie. Izolacja pozostałych przewodów z zastosowaniem otulin z
kauczuku syntetycznego lub z wełny mineralnej w otulinie z foli aluminiowej.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne”.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
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ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.
PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi
zmianami
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 7 -Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociągowych.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II „Instalacje
sanitarne i przemysłowe"
- PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 1: Postanowienia ogólne
- PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu
- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez
przepływ zwrotny
- PN-B-10720:1998 Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania
- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1:
Postanowienia ogólne i wymagania
- PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia
- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu
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2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót, w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót budowlanych.
Zakres robót objętych specyfikacja techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres robót wchodzą:
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych,
- montaż central wentylacyjnych
- izolowanie kanałów wentylacyjnych,
- montaż nawiewników i wywiewników,
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych,
- montaż przepustnic regulacyjnych i odcinających,
- montaż tłumików hałasu,
- montaż klap rewizyjnych,
- montaż wentylatorów kanałowych,
- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji,
- montaż czerpni,
- montaż wyrzutni,
- wykonanie przebić.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.
Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części,
mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnętrznego, będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w
ruch.
Krotność wymian powietrza - ilość wymian powietrza - liczbowa wartość intensywności wentylacji
pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie
strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia.
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz
Przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze Przepustnica zespół samodzielny lub
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wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny, pozwalający na zamknięcie lub na
regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu
Tłumik akustyczny - element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na celu
zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów
Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni
OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRT INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i robót
budowlano – montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
- Kolor czerpni, wyrzutni i kratek wentylacyjnych uzgodnić z Architektem.
- Kratki wentylacyjne, skrzynki rozprężne wyposażyć w przepustnice regulacyjne.
Montaż kratek z ramką na niewidoczny zamek.
- Kratki i czerpnie ścienne w wykonaniu z aluminium malowanego proszkowo.
- Wentylatory łączyć za pomocą króćców elastycznych.
- Urządzenia wentylacyjne montować w sposób zapobiegający przenoszeniu drgań.
Podpory dla kanałów prostokątnych stosować z gumowymi podkładkami, a dla okrągłych
obejmy rurowe z tłumikiem drgań. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy łączników, z przekładką
gumową. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z
materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy
odcinającej.
- Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urządzenia, przewody, izolacje) muszą być wykonane
z materiałów niepalnych.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu wykonać dokładną regulację instalacji
przez osoby uprawnione, certyfikowanym sprzętem w obecności Inspektora Nadzoru.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu wykonać dokładny pomiar ciśnienia
akustycznego w pomieszczeniach przez osoby uprawnione, certyfikowanym sprzętem w
obecności Inspektora Nadzoru.
- Po zakończeniu instalacji przeprowadzić próby szczelności dla poszczególnych układów
wentylacyjnych.
- Otwory dla przejść instalacji o średnicy <250mm do weryfikacji na budowie i do wykonania po
stronie Wykonawcy.
- Dla urządzeń wentylacyjnych, klap ppoż., rewizji na kanałach, elementów regulacyjnych itp.
elementach zabudowanych w suficie, należy przewidzieć rewizje. W przypadku braku lub
nieścisłości w projekcie należy je uzgodnić na budowie.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE CENTRAL WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORÓW
Centrale wentylacyjne z wbudowanym układem sterowania, kompletnie okablowane. Układ
sterowania montowany fabrycznie. Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.
Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz
przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą.
Wentylatory wyposażyć w regulatory prędkości obrotowej. Wszystkie wentylatory powinny być
izolowane przeciwdrganiowo przy użyciu amortyzatorów gumowych lub sprężynowych, króćców
elastycznych itp. Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby był możliwy do nich swobodny
dostęp w czasie konserwacji lub demontażu. Wentylatory powinny być połączone z kanałami
wentylacyjnymi za pomocą elastycznych króćców amortyzujących.
Wyposażenie dodatkowe wentylatorów zostało ujęte w zestawieniu materiałów.
Parametry wentylatorów:
- Układ Wd1 - wentylatory dachowe Q=150-200 m3/h
- Układ WM - wentylatory łazienkowe 100+150 m3/h, załączanie z oświetleniem, wyłączanie z
opóźnieniem czasowym
- Układ WM1 - wentylator kanałowy Qw=110-150 m3/h
- Układ WM2 - wentylator kanałowy Q=250-300 m3/h
- Układ WM3 - wentylator kanałowy Q=400 m3/h
Montaż wentylatorów dachowych za pomocą podpór dachowych systemowych tłumiących.
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Parametry centrali
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TŁUMIKI AKUSTYCZNE
Tłumiki akustyczne są przewidziane do ograniczenia hałasu przenoszonego kanałami do wnętrza
pomieszczeń. Tłumiki powinny ograniczać hałas do dopuszczalnych poziomów. Zdolność tłumienia
tłumików powinna zapewniać obniżenie hałasu do poziomu wymaganego dla poszczególnych
pomieszczeń. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób mocowania tłumików akustycznych ze
względu na ich znaczną masę.
ELEMENTY NAWIEWNE I WYWIEWNE
Nawiew i wywiew realizowany za pomocą:
- Kratek wentylacyjnych
- Anemostatów
- Zaworów wentylacyjnych
Elementy nawiewne i wywiewne wyposażyć w elementy regulacyjne.
KLAPY ODCINAJĄCE PPOŻ.
Wszystkie przejścia przewodów wentylacji przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych oraz
„pomieszczenia zamknięte”, zarówno przez ściany jak i stropy zabezpieczyć certyfikowanymi
klapamiodcinającymi ppoż. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności ogniowej
danegoelementu. Należy stosować klapy odcinające ppoż. okrągłe lub prostokątne w zależności od
rodzaju kanału o odporności ogniowej EIS 60 lub EIS 120 (w zależności od rodzaju klasy
odporności ogniowej przegrody). Należy stosować klapy odcinające ppoż. o działaniu
samoczynnym (mechanizm napędowy z topikowym elementem wyzwalającym).
KANAŁY WENTYLACYJNE
Wszystkie kanały będą wykonane z blachy ocynkowanej.
Przewody wentylacyjne należy wykonać w klasie szczelności B zgodnie z poniższymi tabelami
oraz wg normy „PN-EN 1507 — Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności” oraz „PN-EN 12237
Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o
przekroju kołowym”.
Dla przewodów okrągłych:
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Dla przewodów prostokątnych:

Grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych
ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć
przewodów między podporami.
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Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki
ochronnej.
Technologiczne ubytki powłoki ochronnej należy zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne”.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.
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Ogólne wytyczne montażowe
- Kratki wentylacyjne, skrzynki rozprężne wyposażyć w przepustnice regulacyjne.
Montaż kratek z ramką na niewidoczny zamek.
- Urządzenia wentylacyjne montować w sposób zapobiegający przenoszeniu drgań.
Podpory dla kanałów prostokątnych stosować z gumowymi podkładkami, a dla okrągłych
obejmy rurowe z tłumikiem drgań. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy
profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy łączników, z przekładką
gumową. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z
materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy
odcinającej.
- Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urządzenia, przewody, izolacje) muszą być wykonane
z materiałów niepalnych.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu wykonać dokładną regulację instalacji
przez osoby uprawnione, certyfikowanym sprzętem w obecności Inspektora Nadzoru.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji obiektu wykonać dokładny pomiar ciśnienia
akustycznego w pomieszczeniach przez osoby uprawnione, certyfikowanym sprzętem w
obecności Inspektora Nadzoru.
- Po zakończeniu instalacji przeprowadzić próby szczelności dla poszczególnych układów
wentylacyjnych.
- Dla urządzeń wentylacyjnych, klap ppoż., rewizji na kanałach, elementów regulacyjnych itp.
elementach zabudowanych w suficie, należy przewidzieć rewizje. W przypadku braku lub
nieścisłości w projekcie należy je uzgodnić na budowie.
Wymagania dotyczące montażu wentylatorów
Wentylatory wyposażyć w regulatory prędkości obrotowej. Wszystkie wentylatory powinny być
izolowane przeciwdrganiowo przy użyciu amortyzatorów gumowych lub sprężynowych, króćców
elastycznych itp. Wentylator należy zamontować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie
drgań do konstrukcji budynku. Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby był możliwy do
nich swobodny dostęp w czasie konserwacji lub demontażu. Wentylatory powinny być połączone z
kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych króćców amortyzujących.
Wymagania dotyczące montażu wyrzutni powietrza - dachowych
Wyrzut powietrza realizowany będzie przez wyrzutnie powietrza zlokalizowane na dachu.
Wyrzutnia powinna znajdować się co najmniej 0,4 powyżej powierzchni na której jest
zainstalowana oraz 0,4 m powyżej linii łączącej najwyższe punkty wystające ponad dach części
budynku, znajdujących się w odległości do 10 m od wyrzutni licząc w rzucie poziomym. Wyrzutnie
dachowe powinny być zlokalizowane min 1,0 m powyżej czerpni. Wyrzutnie powinny mieć
powierzchnię zapewniającą wyrzut powietrza z prędkością niższą niż 4 m/s.
Wymagania dotyczące montażu czerpni powietrza
Czerpnie w ścianie budynku zlokalizować min 2,0 m nad powierzchnią terenu. Powierzchnia
czerpania musi zapewniać prędkość zasysania powietrza poniżej 2,5 m/s.
Wymagania dotyczące montażu elementów nawiewnych i wywiewnych
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodna obsługę,
konserwacje oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i
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wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych.
Wymagania dotyczące montażu kanałów wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych
odległość ta powinna wynosić, co najmniej 70 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku
należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów
zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacja. Przewody na całej grubości przegrody
powinny być obłożne wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych
właściwościach.
Należy zamontować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umożliwienia czyszczenia
tych kanałów. Ilość i wielkość otworów rewizyjnych należy wykonać wg PN – EN 12097:2006.
Klapy rewizyjne, należy zabudować przy:
- przepustnicach (z dwóch stron),
- klapach pożarowych (z dwóch stron),
- tłumikach akustycznych (z dwóch stron),
- filtrach (z dwóch stron),
- wentylatorach kanałowych (z dwóch stron),
- na kanałach wentylacyjnych co maksimum 30 m,
- przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony),
- przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm.
Wielkość wszystkich rewizji należy potwierdzić z dostawcą urządzeń.
Wszystkie izolowane kanały prowadzone ponad dachem należy zabezpieczyć płaszczem z blachy
stalowej.
Kanały elastyczne zabudowane na instalacjach (podłączenie elementów zakończających) powinny
być montowane z warstwą izolacji o grubości minimum 25 mm.
Wymagania dotyczące montażu podwieszeń oraz konstrukcji wsporczych
Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. W każdym przypadku należy
stosować wibroizolację gumową dla wentylatorów dachowych.
Kanały, wentylatory kanałowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy
podwieszać lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań
z instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką
dźwiękochłonną filcową lub gumową.
Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku
pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły
przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania
przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z materiałów niepalnych,
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż
wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.
Wymagania dotyczące montażu izolacji termicznych
Przewiduje się izolowanie termiczne i akustyczne paroszczelne matami z wełny mineralnej na
zbrojonej folii aluminiowej następujących kanałów:
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- wszystkie kanały nawiewne i wywiewne prowadzone powietrze podgrzane do central
wentylacyjnych na zewnątrz budynku - matami o gr. 100 mm.
- wszystkie kanały nawiewne wewnątrz budynku - matami o gr. 40 mm.
- kanały wywiewne w instalacji z odzyskiem ciepła prowadzone w obrębie budynku - matami o gr.
30 mm.
- kanały wywiewne w instalacji bez odzysku ciepła prowadzone wewnątrz budynku - matami o gr.
30 mm (izolacja akustyczna).
- kanały wywiewne w instalacji bez odzysku ciepła ponad dachem (w tym kanał wyrzutowy
pomiędzy centralą a wyrzutnia powietrza) - matami o gr. 30 mm.
- kanał czerpny pomiędzy centralą a czerpnią powietrza) – bez izolacji
- wszystkie izolowane kanały prowadzone ponad dachem należy zabezpieczyć płaszczem z blachy
stalowej
- Kanały elastyczne zabudowane na instalacjach (podłączenie elementów zakończających)
powinny być montowane z warstwą izolacji o grubości minimum 25 mm.
W przypadku stosowania elementów klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i
odtłuścić.
Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy
taśm aluminiowych samoprzylepnych.
Wszystkie izolacje cieplne i akustyczne powinny być wykonane z materiałów i w sposób
zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
Ochrona przeciwpożarowa
W ramach zabezpieczenia przeciwpożarowego, projektowana instalacja wentylacji powinna
spełniać następujące wymagania:
- w przypadku prowadzenia przewodów wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez ściany lub
stropy stanowiące granice stref pożarowych, oraz pomieszczenia zamknięte zastosowane zostaną w
nich klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI równej tym elementom, również
spełniających parametr dymoszczelności S, albo przewody te na całej wysokości zostaną
obudowane do klasy odporności ogniowej EI, wymaganej dla elementów oddzielania
przeciwpożarowego przez który przebiegają, również ze spełnieniem parametru dymoszczelności S.
- Wszystkie przepusty instalacyjne przez granice stref ppoż. oraz pomieszczenia zamknięte należy
uszczelnić ogniochronnymi masami uszczelniającymi o klasie odporności ogniowej (EI) równej
klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Należy zastosować
rozwiązania systemowe.
- wszystkie przejścia ogniochronne należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną oraz oznakować
za pomocą tabliczek znamionowych;
- wszystkie elementy instalacji wentylacji (urządzenia, przewody, izolacje) muszą być wykonane z
materiałów niepalnych,
- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku
pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły
przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,
- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się
cząstek,
- elastyczne elementy, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z
materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą, niż 4 m, przy czym nie
powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego,
- elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane
z materiałów co najmniej trudno zapalnych przy czym ich długość nie może przekraczać 0,25 m,
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- w przewodach wentylacyjnych nie prowadzić innych instalacji.
- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach, o których mowa wyżej powinny być
wykonane w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia.
- zamocowania przewodów do elementów budowlanych przewidziane są z materiałów niepalnych,
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż
wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.
- w przewodach wentylacyjnych nie prowadzić innych instalacji.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne”.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.
PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi
zmianami
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych
- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych
--Wymagania wytrzymałościowe
- PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2:
Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
- PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
użyteczności publicznej – Wymagania
- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
- PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność
przewodów z blachy o przekroju kołowym
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3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ CIEPŁA WENTYLACYJNEGO
3.1 PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania, ciepła wentylacyjnego oraz
technologii kotłowni.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót.
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji centralnego ogrzewania,
ciepła wentylacyjnego
Na instalację składają się :
- Urządzenia technologii kotłowni
- Rozdzielacze
- Rurociągi
- Armatura
- Nagrzewnice
- Grzejniki
- Izolacje termincze
OGÓLNE WYMAGANIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane i „Warunkami technicznymi wykonania i robót budowlano –
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
Instalacja składać się będzie z 1 obiegu grzejnikowego z mieszaczem, 1 obiegu ciepła
wentylacyjnego bez mieszacza oraz 1 obiegu ładowania podgrzewaczy zasobnikowych ciepłej
wody użytkowej. Każde odgałęzienie jest wyposażone we własną pompę obiegową regulowaną
elektronicznie.
Na instalacji należy zainstalować rozdzielacze, sprzęgło hydrauliczne zintegrowane z separatorem
powietrza i zanieczyszczeń, naczynia przeponowe, termometry, manometry, zawory
bezpieczeństwa, zawory odcinające, zwrotne oraz filtry wodne.
Kotły.
Należy zastosować kocioł gazowy kondensacyjny wiszący o mocy cieplnej znamionowej 60,0 kW
Płynnie obniżana temperatura do pracy w zamkniętych systemach c.o.
Bez wymagań minimalnego przepływu wody
Wymiennik ciepła aluminiowo – krzemowy z nanopowłoką
Modulujący palnik z pełnym zmieszaniem wstępnym ze stali nierdzewnej
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Zamknięta komora spalania do pracy zależnej lub niezależnej od powietrza w pomieszczeniu
Wbudowany pogodowy system regulacji z czujnikiem temperatury zewnętrznej
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń: 93%
Napełnianie instalacji.
Rozdzielacz.
Należy zastosować rozdzielacz o śr. nom. 150 mm. L=120-150 cm
zaizolowany
konsola stojakowa
Pompy obiegowe/kotłowe.
Należy zastosować pompy z wbudowaną przetwornicą częstotliwości o parametrach:
bezdławnicowa pompa obiegowa
z przyłączem gwintowym lub kołnierzowym,
wyposażona w silnik EC oraz wbudowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności
Optymalna wydajność systemu dzięki funkcji “ADAPT”
Rodzaje regulacji:
Stała prędkość obrotowa (tryb sterowania)
Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień)
Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)
Dynamic Adapt plus do ciągłego (dynamicznego) dostosowywania wydajności do aktualnego
zapotrzebowania
T-const. do regulacji temperatury stałej
ΔT do regulacji wg zmiennej różnicy temperatur
Stała Q do regulacji stałego przepływu
Multi-Flow Adaptation: Ustalanie sumy przepływu przez pompę pomocniczą niezbędnego do
zaopatrzenia pomp wtórnych w rozdzielaczach obwodu grzewczego
Zdefiniowany przez użytkownika regulator PID
Neutralizator kondensatu.
Odprowadzenie kondensatu z kotła do neutralizatora kondensatu z granulatem o wielkości
dostosowanej do mocy kotła. Odprowadzenie poprzez zasyfonowane przewody z tworzywa
sztucznego odporne na działanie kondensatu. Odpływ z neutralizatora sprowadzić nad kratkę
ściekową lub bezpośrednio do kanalizacji podosadzkowej.
Podgrzewacze c.w.u.
W kotłowni przewiduje się jeden podgrzewacze zasobnikowy ciepłej wody użytkowej o pojemności
500dm3.
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Parametry podgrzewacza:

Naczynia przeponowe:
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.:
Dobrano wstępnie membranowe naczynie wzbiorcze do instalacji grzewczych o pojemności
całkowitej 35 [l] – 1 szt.
pojemność całkowita: 140 [l]
przyłącze: 1’’
średnica: 354 mm
wysokość: 465 mm
Naczynie wzbiorcze należy wyposażyć w szybkozłączkę 3/4” umożliwiającą odcięcie oraz
całkowite opróżnianie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.
Przeponowe naczynie wzbiorcze podgrzewacza zasobnikowego.:
Dobrano przeponowe naczynie do instalacji c.w.u. o pojemności całkowitej 18 [l] – zamontowane
na instalacji wody zimnej zasilającej podgrzewacz
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pojemność całkowita: 18 [l]
przyłącze: 3/4’
średnica: 280 mm
wysokość: 380 mm
Naczynie wzbiorcze należy wyposażyć w armaturę przepływową umożliwiającą odcięcie i
opróżnienie.
Zawory bezpieczeństwa:
Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.o.:
Należy zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa dla instalacji grzewczych, odrębne dla
każdego kotła: ¾'', nastawa 3,5 bar.
Zawór bezpieczeństwa dla instalacji c.w.u:
Należy zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa dla instalacji cwu,
zasobnika: ¾'', nastawa 8 bar
Wszystkie rurociągi w kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
łączonych przez spawanie. Połączenia z armaturą gwintowane (do DN40) lub kołnierzowe (od
DN50).
Zaprojektowano grzejniki stalowe, płytowe, zaworowe podłączone od dołu. Grzejniki zasilane będą
wodą grzewczą przygotowywaną w kotłowni o parametrach zmiennych 70/50°C.
Jako armaturę odcinającą na przewodach rozprowadzających należy stosować zawory odcinające z
dławikiem, PN16. Klasa ciśnienia armatury odcinającej grzejników PN10.
Główne rurociągi rozprowadzające oraz piony zaprojektowano z rur PP-R stabi PN20 łączonych
przez zgrzewanie izolowanych termicznie otulinami z pianki polietylenowej.
Rozdzielacze instalacji. c.o. w skrzynkach podtynkowych. Rozdzielacze wyposażone w
odpowietrzniki, nyple do śrubunków i zawory odcinające.
Odejścia od rozdzielaczy do grzejników należy wykonać z rur wielowarstwowych
PE-Xc/AL/PE do instalacji ogrzewania grzejnikowego o połączeniach zaciskowych, tmax=90oC.
Wszystkie rurociągi ciepła technologicznego do nagrzewnicy zaprojektowano z rur PP-R stabi
PN20 izolowanych termicznie otulinami z pianki polietylenowej.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne”.
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WYKONANIE ROBÓT
Wymagania ogólne
Instalacja grzewcza powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano,
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii.
Instalacja grzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Prowadzenie przewodów
Prowadzenie przewodów kotłowni według części rysunkowej, spadki w kierunku armatury
odwadniającej. Przewody odwadniające sprowadzić nad kratki ściekowe. Wszystkie przewody
w kotłowni prowadzić w sposób zapewniający wysokość przejścia w świetle min 2,0 m (od
izolacji).
Rozprowadzenie głównych rurociągów ogrzewania grzejnikowego należy wykonać w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym. Piony poprowadzić w bruzdach instalacyjnych. Rozprowadzenie
instalacji do grzejników w warstwach posadzkowych. W najwyższych punktach zabudować zawory
odpowietrzające instalację. Przewidzieć spust wody z instalacji.
Instalacje rurowe prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3%, umożliwiającym w najniższych
punktach odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji. W najwyższych punktach
instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające. Odpowietrzenia wykonać zgodnie z PN-91/
B-02420.
W najniższych punktach przewidzieć należy odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe.
Rury mocować do konstrukcji budynku (stropy, ściany, podciągi) w typowych zawieszeniach.
Przewody mocować na podporach stałych i przesuwnych usytuowanych w odstępach nie
mniejszych niż to wynika z wymagań dla materiału, z których wykonane są rury.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający naturalną kompensację wydłużeń cieplnych na
załamaniach.
Podpory mogą być realizowane jako:
- podpory przesuwne PP - punkty przesuwne (ślizgowe) powinny umożliwiać swobodny ruch
osiowy rurociągów (wywołany wydłużeniem termicznym), dlatego nie należy ich montować
bezpośrednio przy złączkach (minimalna odległość od krawędzi złączki musi być większa
od maksymalnego wydłużenia odcinka rurociągu). Rolę podpór przesuwnych mogą pełnić
„nieskręcone” obejmy metalowe z gumową wkładką,
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- punkty stałe PS – do wykonywania punktów stałych (PS) należy stosować obejmy metalowe
z gumową wkładką, umożliwiające dokładne i pewne ustabilizowanie rury na całym obwodzie.
Obejma powinna być maksymalnie zaciśnięta na rurze,
- podpory uniemożliwiające ruch rurociągu w dół – stosowane jeżeli wymagane miejsce
umieszczenia podpory przesuwnej PP ograniczyłoby ruch rurociągu na długości ramienia
kompensacyjnego.
Wykonanie punktów stałych PS i podpór przesuwnych PP
- punkty stałe powinny uniemożliwić jakiekolwiek przemieszczenie rurociągów, dlatego powinny
- obejmy stanowiące punkty stałe lub podpory przesuwne nie mogą być montowane bezpośrednio
na kształtkach,
- przy montażu punktów stałych przy trójnikach należy zwrócić uwagę, aby obejmy blokujące
rurociąg nie były montowane na odgałęzieniach o średnicy mniejszej niż o jedną dymensję
w stosunku do rurociągu, od którego odchodzi odgałęzienie (siły wywoływane przez rury dużych
średnic mogą uszkodzić małą średnicę), podpory przesuwne pozwalają jedynie na osiowe
przemieszczenie rurociągu (należy je traktować jako punkty stałe dla kierunku prostopadłego do osi
rurociągu) i powinny być wykonywane przy użyciu obejm, podpory przesuwne nie powinny być
montowane przy złączach gdyż może prowadzić to do zablokowania ruchów termicznych
rurociągu.
Montaż armatury
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była
dostępna do obsługi i konserwacji. Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych
punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury
odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich
odcięciu.
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. Armaturę
regulacyjną w pom. ogólnodostępnych zabezpieczyć przed kradzieżą i manipulacją, stosując
oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.
Próby szczelności
Rurociągi przed malowaniem i izolowaniem należy poddać próbie ciśnieniowej i płukaniu wg. PN77/H-34031. Ciśnienie próbne winno wynosić: wartość maksymalnego ciśnienia roboczego
instalacji +2 bar, lecz nie mniej niż 4 bar. Rurociągi należy przepłukać i oczyścić wodą z prędkością
wynoszącą min. 1,7m/s, aż woda będzie czysta. Płukanie powinno być wykonane za pomocą wody
o temperaturze zbliżonej do temperatury roboczej i przy największym natężeniu przepływu.
Końcową fazę płukania należy wykonać wodą zasilającą.
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji
Rurociągi stalowe czarne po wykonaniu prób szczelności oczyścić do metalicznego połysku i na
odtłuszczone powierzchnie nakładać dwukrotnie powłoki antykorozyjne malarskie dostosowane do
temperatury czynnika - farbą podkładową oraz farbą nawierzchniową. Antykorozyjnie należy także
zabezpieczyć wszystkie elementy konstrukcji podpór. Wytyczne ogólne podane są również w
normach PN-79/H-97053 i PN-79/H-97070.
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Wymagania dotyczące montażu izolacji termicznych
Rurociągi należy izolować cieplnie zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w
tabeli należy odpowiednio skorygować warstwy izolacyjne.
Do izolacji rurociągów prowadzonych w posadzkach i bruzdach ściennych stosować otuliny ze
spienionego polietylenu przystosowane do montażu w betonie. Izolacja pozostałych przewodów z
zastosowaniem otulin z kauczuku syntetycznego lub z wełny mineralnej w otulinie z foli
aluminiowej.
W miejscach skrzyżowań można zmniejszyć grubość izolacji. Do izolacji cieplnej armatury i
połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z
porowatych tworzyw sztucznych (z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. Montaż izolacji
cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia
rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.
Do izolacji stosować materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzoną
stosownym dokumentem.
Ochrona przeciwpożarowa
Wszystkie przejścia instalacji rurowych przez granice stref ppoż. oraz pomieszczenia zamknięte
należy zabezpieczyć przeciwpożarowo przy pomocy rozwiązań systemowych do odporności
ogniowej (EI) przenikanego elementu. Należy zastosować rozwiązania systemowe. Przy przejściach
rur instalacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego nie stosować tulei.
Wszystkie przejścia ogniochronne należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną oraz oznakować
za pomocą tabliczek znamionowych. Wszystkie elementy instalacji (urządzenia, przewody,
izolacje) muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami prawa budowlanego, tj. posiadać
44

deklaracje własności użytkowych.
Oznaczanie
- Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony
antykorozynej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji
ogrzewczej.
- Oznaczenia należy wykonać na przewodach i urządzeniach na ścianach w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej
„Wymagania ogólne”.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.
PRZEPISY ZWIĄZANE
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi
zmianami.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH

45

