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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlano-montaŜowych i instalacyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia pn.
„Zmiana

sposobu

uŜytkowania

i

przebudowa

części

piwnicy

szkoły

podstawowej

im.

J. Kusocińskiego w Cieszkowie na Harcówkę”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych,
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

1.4. Określenia podstawowe
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych

robót,

przekazywania

poleceń

i

zaleceń

oraz

korespondencji

pomiędzy

Zamawiającym, Wykonawcą, Inspektorem nadzoru.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty.
Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z kosztorysem i
zaakceptowane przez Zamawiającego.
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z kosztorysem,
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy oraz dziennik
budowy.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
a) Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiającego
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach w
poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w umowie.
b) Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o
ich wykryciu naleŜy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
c) Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze specyfikacją
techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów powinny
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
d) JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
e) W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło
to niezadowalająco na jakość robót, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez
Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione
innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w
zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu zaplecza i robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w
tym: oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, ludzi i sprzętu.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe
jest włączony w cenę za przedmiot umowy.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
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– zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,
– materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem
norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem norm hałasu,
– moŜliwością powstania poŜaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami
ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę robót.
Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.

1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, w pomieszczeniach socjalno administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót
muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą
brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko.

1.5.7. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za przedmiot umowy.
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do
robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez zamawiającego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania.

1.5.11.RównowaŜność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono
inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo
równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez
Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i
odpowiednie aprobaty techniczne. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w (STWIOR)

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

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
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były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót
zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania
oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i drogach dojazdowych na terenie budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji
technicznej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich prawidłowość.

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji
technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on
równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę
lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w
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specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Wykonawca
musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich
częstotliwość są określone w normach i wytycznych.
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane
przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
Zamawiającemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadaj certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA
z 1998r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez
STWIOR, kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
 protokół przekazania Wykonawcy placu budowy,
 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
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 częściowych i końcowych
 odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 dane dotyczące jakości materiałów
 inne informacje istotne dla przebiegu robót.
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy powinny być przedłoŜone

do

uzgodnienia

Zamawiającemu na piśmie.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót:
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiór częściowy
 odbiór końcowy
 odbiór pogwarancyjny
7.2. Odbiór robót zanikających
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem
Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niŜ w ciągu
trzech dni od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia odchyleń od
przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję
odnośnie korekt i zmian.

7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych
procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.

7.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna
być stwierdzona przez Kierownika Budowy powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
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Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.

Odbioru

końcowego

dokonuje

komisja

wyznaczona

przez

Zamawiającego

w

obecności

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót ze
specyfikacją techniczną.

W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej,
komisja dokonuje potrąceń.
Dokumenty odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót
sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych
z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,

7.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny
powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy
odbiorze końcowym.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w przedmiarze
robót, STWIOR i SIWZ
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
 207, póz. 2016 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej Jednolity tekst
 Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz.
 1321 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz.
 627 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
 10.2 Rozporządzenia
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz.
1780).
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
 1650).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
 dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
 sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
 znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające
 rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
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 ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, póz. 2042)
 10.3 Inne dokumenty i instrukcje
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom l, II, III, IV,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlano-montaŜowych i instalacyjnych związanych z wykonaniem zmiany sposobu uŜytkowania i
przebudowy części piwnicy szkoły podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie na Harcówkę.

1.2. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót
budowlanych:
• Roboty stanu surowego:
− roboty rozbiórkowe i wyburzenia,
− roboty murarskie,
− roboty Ŝelbetowe (schody zewnętrzne z murkami oporowymi),
• Roboty instalacyjne:
− wykonanie instalacji c.o.,
− wykonanie instalacji wod.-kan.,
− wykonanie wentylacji mechanicznej,
− wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
• Roboty wykończeniowe:
−

roboty paro i hydroizolacyjne,

−

wykonanie okładzin ścian i sufitów z płyt g-k,

−

roboty posadzkowe,

−

roboty tynkarskie,

−

roboty malarskie,

−

montaŜ podjazdu dla niepełnosprawnych,

−

roboty stolarskie i ślusarskie drzwi.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIA

1. WSTĘP
Roboty rozbiórkowe i wyburzenia – klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i wyburzeniowych związanych ze zmianą sposobu
uŜytkowania i przebudową części piwnicy szkoły podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie na
Harcówkę.

1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami
podanymi w informatorach i poradnikach.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca

jest

zobowiązany do

spełnienia wszystkich

czynności

przygotowawczych

i

pomocniczych składających się na kompletność i fachowość robót wyburzeniowych wynikających z
dokumentacji projektowej, Polskich Norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych,
niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zasad sztuki budowlanej.
Przed rozpoczęciem robót Generalny Wykonawca musi opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia uwzględniający występujące w trakcie robót zagroŜenia i czynności i środki zapobiegawcze.
W wycenie naleŜy uwzględnić wszelkie roboty (materiały i czynności) nie wykazane w specyfikacji a
widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź nigdzie wyraźnie nie
wymienione, a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za pełną rozbiórkę wraz z kosztami transportu i utylizacji, w tym opłatami za ochronę
środowiska.

1.5. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:
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- Wykucie w ścianach otworów na projektowane drzwi.
- Przebicie otworów w stropach na instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.
- Rozbiórka zbędnych ścian w celu powiększenia pomieszczeń,
- DemontaŜ istniejących drzwi niespełniających wymagań przepisów technicznobudowlanych,
- Zerwanie posadzek i okładzin ścian,
- Skucie wszystkich starych tynków wewnętrznych ścian,
- DemontaŜ istniejących starych ościeŜnic drzwiowych,
Szczegółowy zakres i opis obiektów jest zawarty w projekcie wykonawczym.

2. SPRZĘT
Roboty naleŜy wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. TRANSPORT
Transport i magazynowanie elementów z rozbiórki przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Planu
BIOZ.

4. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych oraz nadzór techniczny winni się
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót.
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami
poszczególnych opracowań. Materiały szkodliwe dla środowiska (tworzywa sztuczne, materiały
zawierające azbest, ołów itp.) powinny zostać poddane utylizacji w wyspecjalizowanym zakładzie
zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony środowiska. W trakcie demontaŜu elementów
zawierających substancje szkodliwe dla zdrowia stosować środki ochrony osobistej zgodnie z
przepisami BHP. Ponadto naleŜy zabezpieczyć szkodliwe odpady przed przeniknięciem do środowiska
i dostępem osób postronnych.
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych:
- Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu
zatrudniając pracowników obeznanych z tego rodzaju robotami.
- Przez cały czas trwania rozbiórki naleŜy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby
postronne.
- Kierownik robót powinien wskazać miejsca ustawienia drabin i gromadzenia gruzu i
demontowanych elementów.
- Pomieszczenie w którym trwają roboty naleŜy odłączyć od sieci zewnętrznych.
- Teren rozbiórki ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi,
- Robotnicy zatrudnieni przy wyburzeniach muszą się legitymować świadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokości i muszą być wyposaŜeni w zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP. W czasie
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prowadzenia prac naleŜy przestrzegać odpowiednich przepisów bhp.i ppoŜ.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolą jakości wykonywanych robót naleŜy objąć poszczególne etapy:
- rozbiórka elementów obiektu
- transport na budowie
- transport poza terenem budowy do miejsc zwałki i utylizacji
- utylizację materiałów

6. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót naleŜy przeprowadzić po ich zakończeniu. Odbiór zakończony winien być
sporządzeniem protokołu do którego naleŜy dołączyć niezbędne dokumenty, a w szczególności
świadectwa utylizacji materiałów.

7. OBMIAR ROBÓT
Jak w przedmiarze robót.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak w pkt 8 „ST Ogólne”

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy przestrzegać przepisów zawartych w
następujących rozporządzeniach:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn.16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów Dz.U. nr.121, poz.. 1138
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ dn. 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. Nr.129, poz. 844.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ dn. 11 czerwca 2002r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.
Nr.91, poz. 811.
USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ.U.Z
2008.25.150 z późn. zm.)
USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. O ODPADACH (DZ.U Z 2007R.,NR 39,POZ.251 z późn.
zmianami)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1. WSTĘP
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45262520-2 Roboty murarskie.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót murarskich związanych ze zmianą sposobu uŜytkowania i przebudową
części piwnicy szkoły podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie na Harcówkę.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Roboty, których dotyczy
Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie nowych ścian
wg projektu oraz zamurowania i przemurowania otworów drzwiowych.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

2. MATERIAŁY
Materiały podstawowe: bloczek betonowy YTONG gr. 14-48 cm wg projektu
Zaprawy do murowania: do wykonywania murów zaprawa cementowo-wapienna.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

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

5. WYMAGANIA OGÓLNE
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Warunki przystąpienia do robót murarskich:
- Przed rozpoczęciem robót murowych naleŜy przeprowadzić kontrolę co najmniej:
1. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyŜowania ścian,
2. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
3. sprawności stosowanego sprzętu.
- Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
- Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, na podstawie dostarczonych przez producenta
certyfikatów zgodności lub prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B03002:ł999.
- Wszystkie partie dostarczonych materiałów powinny posiadać atesty od producenta lub aprobatę
techniczną z zaznaczeniem nazwy materiału, klasy wyrobu, wymiarów, miejsca i daty wyrobu, nazwy
i adresu producenta i jego kontroli technicznej.

6. WYKONANIE ROBÓT
Wykonywanie murów
- mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami.
- w miejscach połączeń murów wznoszonych naleŜy wykonać powiązanie z istniejącymi ścianami wg
rozwiązania w projekcie.
- normalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonanych przy
uŜyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,
- spoiny pionowe uwaŜa się za wypełnione, jeŜeli zaprawa sięga, co najmniej 0,4 długości spoiny,
- przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być
większa niŜ 3 mm z odchyleniem -1 mm,
- ościeŜnice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny być osadzone w murze za pomocą kotew
stalowych z bednarki,
- rozstaw kotew powinien być nie większy niŜ 0,75 w drzwiach i 1,0 m w oknach,
- w murach o grubości nie większej niŜ 250 mm ościeŜnice powinny być osadzone w trakcie
murowania.
- elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułoŜeniem zwilŜone wodą nie
dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane
w BN-90/6145-01.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425.
Przewody dymowe i wentylacyjne naleŜy wykonywać jako systemowe, obudowane płytą g-k.
7. TOLERANCJE WYKONANIA MURÓW
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Tolerancje wykonania zgodnie z określonymi w Projekcie Architektonicznym przez Projektanta. Dla
elementów dla których nie zostały określone powinny spełniać następujące wymagania:
- dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ±lmm,
- dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10 mm,
- dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeŜnic max. 15- 10mm.
- dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji, nie powinny być większe
niŜ: ±20 mm dla wysokości i długości kaŜdego pomieszczenia, ±10 mm – usytuowanie ściany w
planie w stosunku do osi pomiarowej, ±15 mm - odległość sąsiednich ścian w świetle, h/300 odchylenie od pionu ściany o wysokości h, ±10 mm lub h/750 - wygięcie z płaszczyzny ściany,

8. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór
robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia producenta
wybranych materiałów. Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem.
Badania
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych stanowią następujące badania:
a) badanie materiałów,
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych
Badania naleŜy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego)
poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty
warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.
Badanie materiałów naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich
jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich
wbudowaniem. Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz
wymiarów otworów naleŜy przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i
stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości
murów naleŜy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów
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otworów – przymiarem z podziałką milimetrową. Jako wynik naleŜy przyjmować wartość średnią
pomiarów wykonanych w trzech miejscach. Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń,
ułoŜenia nadproŜy i osadzenia ościeŜnic naleŜy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez
oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. Sprawdzenie
grubości spoin i ich wypełnienia naleŜy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich
ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została
przekroczona, naleŜy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką
milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi naleŜy przeprowadzać przez
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar
wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi naleŜy przeprowadzać pionem murarskim i
przymiarem z podziałką milimetrową. Sprawdzenie poziomowości warstw naleŜy przeprowadzać
poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą węŜową. Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się
powierzchniami muru naleŜy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i
przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie
powinien przekraczać wartości podanej w normie. JeŜeli badania przewidziane normie dały wynik
dodatni, wykonane roboty murowe naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy
chociaŜ jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych lub tylko ich części
naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy W przypadku uznania całości lub części robót
murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić,
czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagraŜają bezpieczeństwu
budowli. Mury zagraŜające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie
załoŜeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i
przedstawione do badań.

9. ODBIÓR ROBÓT
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z SST Podstawą
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i
dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
- atesty uŜytych materiałów budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

19

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z SST Przy odbiorze końcowym powinny być
przedłoŜone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

10. OBMIAR ROBÓT
Jak w przedmiarze. 1

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak pkt 8 „Ogólne SST”

12. NORMY
PN-68/B-10024 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów.
Część 2: Zaprawa murarska
oraz
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY śELBETOWE

1. WSTĘP
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji,
45262310-7 Zbrojenie

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem elementów konstrukcji Ŝelbetowej związanych ze zmianą sposobu
uŜytkowania i przebudową części piwnicy szkoły podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie na
Harcówkę. Wszelkie prace realizowane w ramach umowy zawartej na podstawie tej dokumentacji
będą kontrolowane i odbierane w oparciu o istniejące Polskie Normy oraz wymagania określone w
Projekcie, szczególnie dla elementów wykonywanych jako beton architektoniczny.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie betonów konstrukcyjnych:
- zakupem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowań inwentaryzowanych,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
- pielęgnacją betonu.
Roboty Ŝelbetowe obejmują przede wszystkim wykonanie:
- schodów zewnętrznych wraz z murkami oporowymi, wzmacnianymi trzpieniami Ŝelbetowymi
Szczegółowy zakres wg projektu.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.

2. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o poszczególny program i dokumentację
technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą:
- wybór składników betonu,
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- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji,
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przestąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowaniem, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,
- prawidłowość rozmieszczenia kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B
06251.

2.1. Deskowanie
Materiały
Deskowania inwentaryzowane posiadające odpowiednie atesty producenta.
Płyty szalunkowe
Stosować płyty inwentaryzowane z powierzchnią ze sklejki szalunkowej wodoodpornej.
Przed uŜyciem wszystkie elementy, które będą miały kontakt z powierzchnią betonową naleŜy
oczyścić i spryskać środkiem antyadhezyjnym. Płyty powinny być bez uszkodzeń, dziur, zwichrzeń.
Ramy płyt deskowaniowych muszą być sprawdzone pod kątem zwichrzenia, uszkodzeń stykających
się profili, które mogą spowodować wyciek mleczka cementowego w trakcie betonowania.
Wykonanie i odbiór deskowań
MontaŜ i demontaŜ deskowań wykonywać wg dostarczonej przez dostawcę Instrukcji montaŜu lub
dokumentacji techniczno-ruchowej. Po ustawieniu i zmontowaniu elementów naleŜy je wypionować /
wypoziomować i usztywnić tak aby podczas betonowania nie zmieniały połoŜenia.
Odbiór deskowania polega na sprawdzeniu sytuacyjno-wysokościowym, zgodności z dokumentacją
projektową, wymiarów, wysokości, sztywności, szczelności oraz czystości przed betonowaniem.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych" - tom 1 rozdział 5 wyd. Arkady W-wa 1989r. Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił
wywoławczych:
a) parciem świeŜej masy betonowej,
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b) uderzeniami przy jej wylewaniu.
Oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. Konstrukcja deskowania powinna
spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

2.2. Roboty zbrojarskie
Materiały
Stal zbrojeniowa wg projektu.
Wymagania ogólne
Do zbrojenia betonu naleŜy uŜywać prętów zgodnie z zestawieniem stali w projekcie konstrukcyjnym.
Wszystkie dostarczone do wbudowania pręty zbrojeniowe muszą posiadać deklarację zgodności z
aprobata techniczną oraz zaświadczenie o jakości (atest hutniczy od producenta). Kręgi lub wiązki
stali powinny mieć przewieszki zawierające: znak wytwórcy, nr wytopu, średnicę minimalną, znak
stali, znak obróbki cieplnej i znak kontroli technicznej producenta. NaleŜy sprawdzać czy wszystkie
partie zbrojenia dostarczone na budowę zgadzają się pod względem cechowania, wyglądu
powierzchni, wymiarów i prostoliniowości z aprobatą techniczną. Zbrojenie powinno być
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaolejeniem i wpływem czynników atmosferycznych.
Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. W deskowaniu zbrojenie powinno być
odpowiednio ustawione, połączone i ustabilizowane przy pomocy podkładek dystansowych
zapewniających wymagane otulenie.
Kontrola jakości zbrojenia
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia wg Warunków technicznych wykonania i
odbioru robót budowlano-montaŜowych VADEMECUM BUDOWLANE-ARKADY – 2001 r.
Kontrola zmontowanego zbrojenia polega na sprawdzeniu ilości, wymiarów, średnic, rozstawu,
połączeń i otuliny w zgodności z projektem wykonawczym.
Odbiór Techniczny Zbrojenia
Odbiór techniczny przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Przedstawiciela
Wykonawcy i polega on na porównaniu zgodności wykonanego zbrojenia z dokumentacją projektową
i Warunkami Technicznymi Wykonania Zbrojenia i sprawdzeniu:
Atestów hutniczych od producentów,
wykonania ewentualnych zmian w projekcie naniesionych w trakcie robót średnicy ilości, kształtu
prętów rozstawu, zakładu prętów głównych, rozdzielczych i strzemion otuliny i wiązania krzyŜujących
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się prętów, rozstawu podpórek zbrojenia górnego sztywności siatek zbrojeniowych na okres
betonowania. Odchyłki wymiarowe nie mogą przekraczać dopuszczalnych (normowych). W
przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyłek wykonanie naleŜy poprawić i ponownie zgłosić do
odbioru technicznego. Odbiór techniczny zbrojenia powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika
Budowy ze stwierdzeniem – Zgodność z dokumentacją i zgoda na betonowanie (sprawdzonych
elementów konstrukcyjnych).

2. 3. Betonowanie
Materiały
Beton konstrukcyjny wg projektu konstrukcyjnego.
Wymagania
1. Mieszanka betonowa powinna być przygotowana w profesjonalnej (uprawnionej) wytwórni betonu
i dostarczona na budowę specjalistycznym transportem.
2. Do dokumentacji powykonawczej naleŜy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych betonu oraz
raporty dotyczące transportu, układania oraz pielęgnacji i dojrzewania betonu.
3. Transport mieszanki betonowej nie moŜe naruszać jej jednorodności ani powodować jej
rozwarstwienia i zanieczyszczenia.
Dodatki poprawiające urabialność i szczelność mieszanki betonowej powinny być zaakceptowane
przez inspektora nadzoru i uŜywane zgodnie z instrukcją producenta. NaleŜy zastosować beton o
klasach i właściwościach zgodnych z projektem. Zamówienie masy betonowej powinno zawierać:
-klasę betonu, konsystencję, ilość (z uwzględnieniem rezerwy na straty w trakcie betonowania),
szczególne wymagania dla receptury, marki cementu, kruszywa, termin dostawy i okres czasu
dostawy, wymagane dodatki do betonu ilość i sposób pobierania próbek przez Laboratorium
Betonowni oraz ilość i sposób przechowywania próbek na budowie.
Transport mieszanki betonowej
Transport powinien odbywać się samochodami przystosowanymi do przewozu mieszanki betonowej
(gruszkami) i zaplanowany w taki sposób aby zachować ciągłość betonowania. Dopuszczalne
odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej układania, w
stosunku do załoŜonej receptury, moŜe wynosić ±1cm. stoŜka opadowego.
Układanie i zagęszczanie betonu
Układanie betonu naleŜy przeprowadzać z odpowiednich wysokości dostosowanych do konsystencji
mieszanki tak, aby nie naruszyć jej jednorodności (rozsegregowania składników). Do podawania
mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują
odrębnie wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić:
- połoŜenie zbrojenia,
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- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny,
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,74 m od powierzchni, na którą
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Zagęszczanie betonu
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy uŜyciu urządzeń mechanicznych dostosowanych
do ilości masy betonowej, gęstości zbrojenia i rodzaju elementu betonowanego. Zagęszczanie nie
moŜe powodować odkształceń szalowania lub przemieszczenia zbrojenia oraz rozsegregowania
składników mieszanki (przewibrowania). Ilość powietrza w mieszance nie powinna być większa od
dopuszczalnej. Metody uŜycia wibratorów do betonu powinny być ustalone doświadczalnie i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. JeŜeli (po usunięciu deskowania) ujawnią się wady w betonie,
powinny być one usunięte w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru i bez Ŝądania dodatkowej
zapłaty. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy stosować następujące warunki:
- wibratory mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min 6000 drgań na
minutę, z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w
płaszczyźnie poziomej,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm i
przytrzymywać
buławę w jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
- kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora.
Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. Ukształtowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z projektem, a w prostszych
przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń
głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez:
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,
- zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu
cementowego o grubości 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubości 5 mm,
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku
przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura
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powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania naleŜy uniknąć dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio
ułoŜonego betonu.
Pobranie próbek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normąPN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. JeŜeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane
aktualną normą i niniejszą Specyfikacją oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
PowyŜsze badania powinny spełniać wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązanie betonu
Betonowanie w zaleŜności od warunków atmosferycznych. Betonowanie konstrukcji naleŜy
wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 5°C, zachowując warunki umoŜliwiające
uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się
betonowania w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili układania i zabezpieczania uformowanego
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
opróŜnienia betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury
poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu, naleŜy wcześniej podjąć działania organizacyjne
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu
Warunki cieplno-wilgotnościowe pielęgnacji betonu powinny zapewnić właściwy przyrost jego
wytrzymałości i chronić go przed skurczem i powstawaniem rys oraz zbyt wczesnym dociąŜaniem
pogarszającym jego strukturę. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ
+5°C naleŜy nie później niŜ po 24 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 raz na
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dobę). Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyŜszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzień i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyŜej. Przy temperaturze
otoczenia poniŜej +5°C betonu nie naleŜy polewać. Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji
monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B 32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. ObciąŜenie świeŜo
zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości co najmniej 5 MPa.
Wykańczanie powierzchni betonu
Równość powierzchni i tolerancje: Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują
następujące wymagania:
- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równie, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
- Pęknięcia są niedopuszczalne,
- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,
- Pustki, raki są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a
powierzchnia, na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.
Po rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy:
- Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu,
- Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną
powierzchnię bez dołków i porów.

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontroli podlegają:
- konsystencja masy betonowej i wizualne określenie uziarnienia masy
- pobieranie próbek betonu (sposób, ilość, przez kogo)
- posób układania
- wibrowanie (zagęszczenie i odpowietrzenie)
- szczelność, sztywność i stabilność deskowania
- ilość i sposób pobierania próbek oraz warunki ich przechowywania
- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną od producenta/dostawcy
mieszanki betonowej.
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Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, połoŜenia elementów konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych
wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montaŜowych – Wydawnictwo
ARKADY - 1990r.

3.1. Badania kontrolne betonu

3.1.1. Wytrzymałość na ściskanie
Dla określenia wytrzymałości betonu naleŜy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci
kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niŜ:
- 1 próbka na 1000 zasobów,
- 1 próbka na 50 m3 betonu
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgodny Inspektora)
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. JeŜeli próbki pobrane i badane
jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to
beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia warunku
wytrzymałości betonu na ściskanie po 38 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych
przypadkach, za zgodą Inspektora, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym lecz nie dłuŜszym
niŜ 90 dni. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu
wg PN 74/B-06261 lub PN- 74/B-06262. JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton moŜna
uznać za odpowiadający wymaganej klasie. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie
wytrzymałości określona na próbkach kontrolnych 150x150x150 mm spełnia następujące warunki:
a) przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej niŜ 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie
Ri min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złoŜonej z n próbek, a - współczynnik
zaleŜny od liczby próbek n wg zestawienia poniŜej, G - wytrzymałość gwarantowana.
Liczba próbek n od 3 do 4 - współczynnik a = 1,15
Liczba próbek n od 5 do 8 - współczynnik a = 1,10
Liczba próbek n od 9 do 14 - współczynnik a = 1,05
W przypadku gdy warunek (2) nie jest spełniony, beton moŜe być uznany za odpowiadający danej
klasie., jeŜeli: Ri min CI (3) Oraz R> 1,2Rb G(4) Gdzie: R - średnia wartość wytrzymałości badanej
serii próbek,
b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niŜ 15, zamiast warunku (2) obwiązuje
warunek: R-I,64s>Rb G(6) W którym: R średnia wartość, s - odchylenie standardowe wytrzymałości.
W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2 R, zaleca się
ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duŜy rozrzut wytrzymałości.
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3.1.2. Nasiąkliwość betonu
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej l raz w
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i
zagęszczania – po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie
z PN-88/B-06250. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni
zgodnie z PN-88/B06250. Nasiąkliwość moŜna równieŜ badań na próbkach wyciętych z konstrukcji

3.2. Tolerancja wymiarów

3.2.1. Uwagi ogólne
Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie naleŜy rozumieć jako wymiary minimalne,
Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej.

3.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, połoŜenia elementów konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych
wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montaŜowych - Wydawnictwo
ARKADY - 1990r.

4. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót betonowych i Ŝelbetowych polega na sprawdzeniu:
- protokołów odbioru szalunku, zbrojenia, terminów betonowania i rozszalowania,
- atestów i próbek betonu,
- atestów stali zbrojeniowej,
- zapisów w dzienniku budowy dotyczących danych betonowania dla poszczególnych elementów
konstrukcyjnych,
- porównania rzeczywistych wymiarów sytuacyjno-wysokościowych elementów z Dokumentacją
projektową i Operatem geodezyjnym
- sprawdzeniu elementów, dylatacji konstrukcyjnych i roboczych oraz sposobu ich usunięcia wad
zaznaczonych w trakcie kontroli betonowania,
- okresu i sposobu pielęgnacji betonu
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacją oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora w
Dzienniku Budowy o wykonanie robót zgodnie z projektem i Specyfikacją.
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Zakres robót
Zakresem robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenie Inspektora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się pisemnym stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora.

5. OBMIAR ROBÓT

5.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar
powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony z
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

5.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach.

5.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
JeŜeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy odpowiednie
świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.

5.4. Wagi i zasady waŜenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
Specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

5.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót Obmiar Robót
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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. Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice' mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

5.6 Jednostka obmiaru
Jak w przedmiarze robót.

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak w Ogólnych SST pkt 8

7. NORMY PODSTAWOWE
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty budowlane i Ŝelbetowe /Wymagania techniczne/
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie/Warunki i badanie techniczne przy odbiorze/
PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności
PN-ISO-6935-1:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty okrągłe
PN-ISO-6935-2:1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty Ŝebrowe
oraz
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” tom I cz. 1 i 2.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE INSTALACJI C.O.

1. WSTĘP
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego
ogrzewania.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
w zakresie wymiany części instalacji centralnego ogrzewania w związku ze zmianą sposobu
uŜytkowania i przebudową części piwnicy szkoły podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie na
Harcówkę.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
rozbudowę instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej
wymienionych robót:
• montaŜ rurociągów,
• montaŜ armatury,
• badania instalacji,
• regulacja działania instalacji.

1.4. Ogólne wymagania
• 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 budowlanomontaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów
– w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania
– przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości.
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Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy

realizować zgodnie z „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

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

2.1. Przewody
• Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z systemowych rur stalowych Geberit Mapress
C-Stahl łączonych przez techniką zaciskową za pomocą kształtek systemowych kielichowych.
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wŜerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
• Jako elementy grzejne instalacji naleŜy zastosować grzejniki płytowe 500 W, dwururowe.

2.3. Armatura
• Zawory termostatyczne.
• Zawory powrotu

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

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

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

4.2. Grzejniki
• Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane
grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników.
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
• Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze
naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. MontaŜ rurociągów
• Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi „Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.
• Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy
zaprawy betonowej i muru).
• Przebieg istniejących przewodów naleŜy zmodyfikować, poprzez przeniesienie ich pod sufit.
• Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać.
• Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur,
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
– przecinanie rur,
– załoŜenie tulei ochronnych,
– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym,
– wykonanie połączeń.
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• Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła
ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń.
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między
zewnętrzną

ścianą

rury

i

wewnętrzną

tulei

naleŜy

wypełnić

odpowiednim

materiałem

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu.
Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez
przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą
odpowiednich tulei zabezpieczających.
• Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm. Piony naleŜy łączyć do
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń przewodów.

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

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

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
• Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie (lub jej część)
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy instalację
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji.
• Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć.
• JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla
kaŜdego zładu oddzielnie.
• Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej
powyŜej 0°C.
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
• Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie instalacji.
• Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono
przecieków ani roszenia.
• Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół.
• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy
najwyŜszych – w miarę moŜliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających
parametrów obliczeniowych.
• Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”.
• KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
• Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie
ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
• Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy dokonać
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
• Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
• Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu.
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów ),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
• Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami,
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
• PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.
• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
• PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania”.
• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”
• PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE INSTALACJI WOD-KAN

1. WSTĘP
Klasyfikacja wg Wspólnego Słonika Zamówień CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w
remontowanym budynku.

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w dowiązaniu do projektowanej instalacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót:
• montaŜ rurociągów wody zimnej
• montaŜ rurociągów wody ciepłej
• montaŜ rurociągów kanalizacyjnych
• montaŜ przepompowni ścieków bytowych
• montaŜ armatury
• montaŜ urządzeń
• badania instalacji
• wykonanie izolacji termicznej
• regulacja działania instalacji
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 sieci wodociągowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i robót budowlano – montaŜowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych lub zastąpienia
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zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub
elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych
instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacje.

2. MATERIAŁY
- Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych,
- Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
Przewody
- Całość instalacji wody zimnej moŜna wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych łącznikami
z Ŝeliwa ciągliwego, z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych. Zaleca się wykonanie instalacji z
rur i kształtek polipropylenowych typ 3 Tigris Green. Całość instalacji wykonać jako instalację krytą
w bruzdach ściennych i pod posadzką.
- Całe rozprowadzenie wody ciepłej wraz z cyrkulacją naleŜy wykonać w izolacji termicznej z pianki
poliuretanowej, minimalna grubość warstwy izolacji odniesiona do λ=0,035 W/(mK) wynosi dla
średnicy nominalnej przewodów :
do DN 20 mm 20 mm
powyŜej DN 20 do DN 35 30 mm
powyŜej DN 35 do DN 100 równa DN
- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PCV kielichowych, uszczelnionych w kielichach
gumowymi pierścieniami,
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych
wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.
Armatura
Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową.
Izolacja termiczna
Całe rozprowadzenie wody ciepłej wraz z cyrkulacją naleŜy wykonać w izolacji termicznej z pianki
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poliuretanowej, minimalna grubość warstwy izolacji odniesiona do λ=0,035 W/(mK) wynosi dla
średnicy nominalnej przewodów :
do DN 20 mm 20 mm
powyŜej DN 20 do DN 35 30 mm
powyŜej DN 35 do DN 100 równa DN
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną
orzez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

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

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki
naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur
i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia.
Elementy wyposaŜenia
Transport elementów do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
Armatura
Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 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 naleŜy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na
otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,
- materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
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5.WYKONANIE ROBÓT
MontaŜ rurociągów
- Rurociągi łączone będą kształtkami, kryte w bruzdach ściennych i pod posadzką. Wymagania
ogólne tych połączeń są określone w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlano – montaŜowych. Instalacje sanitarne
i przemysłowe”,
- przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów , wykuć bruzdy,
- przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać.
- Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
- przecinanie rur,
- załoŜenie tulei ochronnych,
- ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym,
- wykonanie połączeń.
- w miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia przez
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą
rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie
powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być
większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia
poŜarowego naleŜy wykonywać ca pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
- Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o średnicy 15 –20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.
- Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje,
- Przejścia rur przez ściany fundamentowe naleŜy wykonać w rurach osłonowych.
MontaŜ armatury i osprzętu
MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badanie i uruchomienie instalacji
- instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności,
- instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć,
- jeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla
kaŜdego zładu oddzielnie,
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- z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół.
Wykonanie izolacji ciepłochronnej
- roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem
odbioru,
- otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy
dolnej,
- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy uŜyciu
konwencjonalnych narzędzi.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
- kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”,
- kaŜda dostarczone partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta,
- wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli któregokolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić
badania ponownie.

7.ODBIÓR ROBÓT
• odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”
• w stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne:
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych,
- z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu,
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.
- przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
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f) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie wykonywania
robót,
g) dziennik budowy,
h) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów),
i) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
j) protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji.
* Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczącymi zmian odstępstw od dokumentacji projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
- protokoły badań szczelności instalacji.

10.OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

12. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.

WSTĘP

Klasyfikacja wg Wspólnego Słonika Zamówień CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wentylacją mechaniczną w związku ze zmianą sposobu uŜytkowania i przebudową
części piwnicy szkoły podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie na Harcówkę.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
robót montaŜowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem
technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych,
- odbiór robot i kontrola jakości.

2. MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji
1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowiązującymi przepisami
2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.
3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń
powłok ochronnych.
4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów.
5) NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu
ich obsługi, konserwacji lub wymiany.
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6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być wykonane z
uwzględnieniem dodatkowych obciąŜeń związanych z pracami konserwacyjnymi.
7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinny być zamontowane
zgodnie z instrukcją producenta.
8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów:
- Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.
- Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.
- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B76002.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien
zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący
właściwą jakość robót. Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i
dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć
uszkodzeń,

odkształceń

przewoŜonych

materiałów.

PrzewoŜone

materiały

powinny

być

rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu.
Materiały powinny być przewoŜone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami
BHP. Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
zasadami BHP oraz w terminie przewidzianym w przetargu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B76002.
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1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach
umoŜliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonać w otworach, których wymiary są
od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów
wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
3)

Przejścia

przewodów

wentylacyjno-

klimatyzacyjnych

przez

przegrody

oddzielenia

przeciwpoŜarowego powinny być wykonane w sposób nie obniŜający odporność ogniową tych
przegród.
4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne połączenia
wzdłuŜne i poprzeczne.
5) Izolacja cieplna nie wyposaŜona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje naraŜone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.
6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w
miejscu zamontowania.
7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów
wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność
konstrukcji.
9) Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosić obciąŜenia wynikające z cięŜarów:
- przewodów wentylacyjnych
- materiału izolacyjnego;
-elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleŜnie zamontowanych w
sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych
- elementów składowych podpór lub podwieszeń.
10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciąŜenia.
11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem
obliczeniowego obciąŜenia.
12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć moŜliwość przeniesienia obliczeniowego
obciąŜenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi
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i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami
elementów pionowych.
13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod
wpływem obliczeniowego obciąŜenia.
14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, naleŜy zapewnić niezaleŜne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.
15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15 m od
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów
elastycznych lub wibroizolatorów.

6. WENTYLATORY
1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników
elastycznych.
2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i
kształtem otworów wentylatora.
3) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika
podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje
wentylacji.
4) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów.

7. CENTRALE WENTYLACYJNE
Centrale wentylacyjne powinny być wyposaŜone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100
≤ L ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów.
Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposaŜone w przepustnice
umoŜliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali.

8. WYMIENNIKI CIEPŁA

8.1. Nagrzewnice
1) Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaŜ w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.
2) Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien
ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewód zasilający powinien
być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry.
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3) Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien odpowiadać
wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. NaleŜy zapewnić moŜliwość łatwego
demontaŜu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania czynnika grzewczego z instalacji.
4) Nagrzewnice naraŜone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej
powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamroŜeniowego.
5) Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposaŜone w odpowiednie zabezpieczenia prądowe i
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ
sterujący powinien zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia
wentylatora instalacji wentylacji.

8.2. Urządzenia do odzysku ciepła
1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposaŜone z obu stron w otwory rewizyjne
umoŜliwiające czyszczenie tych urządzeń.
2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mięć
instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

8.3. Filtry powietrza
1) Filtr powinien być wyposaŜony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące
konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji.
2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
3) Wkłady filtracyjne naleŜy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczać je przed zabrudzeniem.

8.4. Nawiewniki i kratki
1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z
moŜliwością ich przestawiania. PołoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliŜu przeszkód (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.
3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem naleŜy prowadzić jak
najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów
elastycznych nie naleŜy zgniatać tych przewodów i stosować dłuŜszych niŜ 4 m.
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę,
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
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7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac
budowlanych.
8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji
całkowicie otwartej.

8.5. Czerpnie i wyrzutnie
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed
wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie Ŝaluzji, daszków ochronnych itp.
2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem
się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.
3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność
przejścia przez dach.

8.6. Przepustnice
1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposaŜone w
elementy umoŜliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym połoŜeniu. Mechanizm
napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu
w czasie pracy instalacji.
2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia łopatek w pełnym
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie połoŜenia otwartego i
zamkniętego.
3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie
1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

8.7. Tłumiki hałasu
1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
kierunku przepływu.
2) Sieć przewodów naleŜy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.

8.8. MontaŜ przewodów rurowych

1. Rury przed ich bezpośrednim uŜyciem do montaŜu lub układania naleŜy wewnątrz i na stykach
starannie oczyścić, rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno stosować.
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2. Dopuszcza się uŜycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym końcu, po starannym obcięciu
uszkodzeń, płaszczyzna cięcia powinna być prostopadła do osi rury. Zabezpieczenie miejsc
uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.
3. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń rur.
JeŜeli w miejscach tych są załoŜone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i
wewnętrzną tulei naleŜy całkowicie wypełnić materiałem trwale plastycznym. Wypełnienie powinno
zapewnić jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłuŜeniami termicznymi.
Długość tulei powinna być większa o 6-8mm od grubości ściany lub stropu.
4. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów, przy
czym przy wysokości kondygnacji poniŜej 3,0m naleŜy zastosować jeden uchwyt w połowie
wysokości kondygnacji kondygnacji. Z uchwytu tego moŜna zrezygnować jeŜeli przejście przez strop
wykonane jest w tulei, średnica przewodu wynosi co najmniej 15mm i ma on co najmniej jeden punkt
stały.
5. Przewody poziome długości powyŜej 2,0m prowadzone po ścianach budynku naleŜy mocować do
ścian za pomocą haków lub uchwytów.
6. Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartości Cu+Ag>99,9%,
0,0155<P<0,040%. Rury miedziane dla instalacji wodnych i grzewczych wykonane wg. Wymagań
normy En-133/20. Przewody układane w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem o ich
ścianki przez owinięcie otuliną.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. NaleŜy obserwować stabilność
działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji naleŜy
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

9.1. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych
a) Kierunek obrotów wentylatorów;
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
c) Działanie wyłącznika;
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
e) Działanie systemu przeciwzamroŜeniowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających.
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9.2. Kontrola działania wymienników ciepła
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników.

9.3. Kontrola działania filtrów powietrza
Wskazania róŜnicy ciśnienia i monitorowanie.

9.4. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.

9.5. Kontrola działania sieci przewodów
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostępność do sieci przewodów.

9.6. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w
pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak równieŜ cyrkulacji
powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.

9.7. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w róŜnych warunkach
eksploatacyjnych przy róŜnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
c) Działania włącznika rozruchowego;
d) Działania przeciwzamroŜeniowego;
e) Działania regulacji strumienia powietrza;
f) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;

9.8. Pomiary kontrolne
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, Ŝe instalacja osiąga parametry projektowe i
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych:
Instalacja:
- Pobór prądu silnika;
- Strumień objętości powietrza;
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- Temperatura powietrza;
- Opór przepływu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dźwięku (jeŜeli jest słyszalny).

10. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia
elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek:
- kpl. (komplety)
- szt. (sztuka)
- kg (kilogram)
- m3 (metr sześcienny)

11. ODBIÓR ROBÓT
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie
prace związane z montaŜem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich
wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego

etapu prac odbiorowych naleŜy przeprowadzić następujące czynności:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem
projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie
właściwości i części zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na działanie,
czyszczenie i konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji i
klimatyzacji;

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację zgodnie z zawartą umową. Podstawą
płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
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kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zuŜytych 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,

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

1.

WSTĘP

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji
ściekowej

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
zakończonej studnią rozsączającą w związku ze zmianą sposobu uŜytkowania i przebudową części
piwnicy szkoły podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie na Harcówkę.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy utrzymaniu drogi. Zakres robót
określony w dokumentacji projektowej obejmuje:
− przykanalik z PVC DN 160 mm;
− studnię rewizyjną PE DN 315 cm,
− studnię rozsączającą DN1200 m z klapą zwrotną i wyczystką

1.4. Określenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków
opadowych.
Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji i
przewietrzania.
Właz studzienki - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST. „Wymagania ogólne”.

55

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST
„Wymagania ogólne”.

2.2. Rury kanałowe
Do wykonania przykanalików przewidziano rury kielichowe o średnicy 160 mm z uszczelkami
wykonane z PVC-U. Sztywność obwodowa rury 8 kPa. Kanały deszczowe zbudowane zostaną z rur o
średnicy 30 cm, z uszczelkami wykonane z PVC-U. Sztywność obwodowa rury 8 kPa. Przy
połączeniu rur z tworzywa z rurami betonowymi zostaną zastosowane kształtki przejściowe z
uszczelkami. Do przejścia rur z tworzyw sztucznych przez ściany betonowe zostaną zastosowane
tuleje ochronne.

2.3. Studzienka kanalizacyjna
Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z PE, zgodnie z
dokumentacją projektową. Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z Ŝelbetu, wg
KB1-38.4.3.3. Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej studzienki, zgodnie z
dokumentacją projektową. Płytę stropową naleŜy posadowić na Ŝelbetowym pierścieniu odciąŜającym
umieszczonym na fundamencie wykonanym z pospółki. Włazy kanałowe z zamkiem naleŜy
wykonywać jako włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego C250 (poza jezdnią) z zamknięciem odpowiadające
wymaganiom PN-EN-124. Stopnie złazowe Ŝeliwne przeznaczone do stosowania powinny
odpowiadać wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Składowanie materiałów
Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego
pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach
drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu
w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 3. Wykonawca
przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania
z następującego sprzętu:
− Ŝurawi budowlanych samochodowych,
− koparek przedsiębiernych,
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych,
− sprzętu do zagęszczania gruntu,
− wciągarek mechanicznych,
− beczkowozów.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. Rury betonowe mogą
być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Pierwszą
warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w
miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od
2 do 4 cm po ugnieceniu). Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST. „Wymagania ogólne”. Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych,
kołków świadków i kołków krawędziowych. Nawierzchnię drogi i chodników naleŜy rozebrać w
zakresie przewidzianym w dokumentacji. Przy rozbiórce naleŜy materiały zdatne do ponownego
uŜytku składować w uzgodnionym miejscu. Gruz i materiały nieprzydatne do wbudowania naleŜy
odwieźć na wysypisko. Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody
wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w
miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na
odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane
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bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona
ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem. Na przygotowanym dnie wykopu zostanie ułoŜona
warstwa grubości 20 cm z gruntu sypkiego, bez ziaren większych od 60 mm i kamieni. Zagęszczenie
podłoŜa powinno być zgodne z określonym przy robotach ziemnych tj. w strefie poniŜej 1,2 m poniŜej
nawierzchni, wskaźnik zagęszczenia nie mniej niŜ 0,97; w strefie 0,2 m do 1,2 m. wskaźnik
zagęszczenia nie mniej niŜ 1,00; w strefie do 0,2 m, wskaźnik zagęszczenia nie mniej niŜ 1,00. Przy
zagęszczaniu w strefie ochronnej rury tzn. po bokach i nad rurą, po 20 cm naleŜy stosować ubijaki
ręczne.
Przykanalik zostanie wykonany z rur kielichowych PVC-U średnicy wewnętrznej 16 cm. Kanał
deszczowy zostanie wykonany z rur kielichowych PVC-U średnicy wewnętrznej 30 cm. UłoŜone rury
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby
rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur
kanałowych zostanie wykonane uszczelkami gumowymi. Po obsypaniu rur z boku zostanie wykonana
dwoma warstwami po 25 cm obsypka z gruntu sypkiego. Następnie wykopu zostanie uzupełniony
warstwami do poziomu odbudowywanych warstw nawierzchni. Rury naleŜy układać w temperaturze
powyŜej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8°
C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce
ułoŜonego kanału przed zamuleniem. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory roboczej
naleŜy wykonać w tulejach ochronnych i uszczelnić w sposób określony przez producenta rur. Dno
studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej
części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem
kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału.
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału,
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w
drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki powinny
mieć właz typu cięŜkiego (umieszczone w jezdni wg PN-EN-124). Poziom włazu w powierzchni
utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach, górna krawędź włazu
powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. W ścianie komory roboczej
naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30
m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem. Po zakończeniu zagęszczania gruntu w
poszczególnych wykopach naleŜy odtworzyć nawierzchnię drogową.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i
zapraw i ustalić receptę. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez
InŜyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:
− sprawdzenie rzędnych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością
do 1cm,
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa
mineralnego,
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją załoŜenia kanału i studzienek,
− badanie odchylenia spadku,
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia kanału
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania kanału,
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
− sprawdzenie rzędnych posadowienia włazów studzienek,
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
− odchylenie kanału w planie nie powinny przekraczać ± 5 mm,
− odchylenie spadku ułoŜonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego spadku i +10% projektowanego spadku,
− rzędne włazów powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− roboty montaŜowe wykonania kanału,
− wykonane studzienki rewizyjne,
− wykonana izolacja,
− zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” punkt 8. Cena
1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
− oznakowanie robót,
− dostawę materiałów,
− wykonanie robót przygotowawczych,
− wykonanie wykopu w gruncie kat. III - IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,
− przygotowanie podłoŜa,
− ułoŜenie kanału deszczowego,
− ułoŜenie studni rewizyjnych,
− zasypanie i zagęszczenie wykopu,
− odtworzenie nawierzchni drogowej i chodnika,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-EN-124; 2000 Włazy kanałowe. Klasy
PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PARO I HYDROIZOLACYJNE

2.

WSTĘP

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.1. Przedmiot SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z
wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowej związanych ze
zmianą sposobu uŜytkowania i przebudową części piwnicy szkoły podstawowej im. J. Kusocińskiego
w Cieszkowie na Harcówkę.

1.2. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Izolacje te powinny być wykonywane według zatwierdzonego projektu technicznego oraz zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

1.4. Wymogi formalne
Wykonanie robót powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

2. MATERIAŁY

2.1 Rodzaje materiałów
- na izolacje ścian fundamentów i piwnic – izolacja przeciwwilgociowa wg projektu
- na posadzkę w pomieszczeniach – tzw. izolacja cięŜka.

2.2 Wymagania dla materiałów
- wszystkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie,
- materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w
sposób wskazany w normach i świadectwach ITB.
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- odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy z
zamówieniem, trwałości i oznakowania opakowania.

3. SPRZĘT
Sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport
W zamkniętych pojemnikach. Zgodnie z instrukcją producenta.

4.2. Magazynowanie
Materiały izolacyjne naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych, chroniąc je przed
zawilgoceniem w miejscu chronionym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co
najmniej 120 cm od grzejników. NaleŜy układać w stosy na równym utwardzonym podłoŜu w pozycji
leŜącej równolegle do siebie, nie więcej niŜ w dwóch warstwach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne:
W celu spełnienia swojej funkcji hydroizolacje muszą:
• stanowić ciągłą i szczelną powłokę,
• ściśle przylegać do izolowanego podłoŜa,
• nie pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez wgłębień i wybrzuszeń,
• być wykonywane w następujących warunkach:
- po ukończeniu robót przygotowawczych podłoŜa,
- nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych materiałów
oraz róŜnej klasy odporności.
- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów
konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody.
- podczas robót izolacyjnych naleŜy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz moŜliwością zawilgocenia i zalania wodą.

5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe powinno być: trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia w celu
zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłoŜem naleŜy podłoŜe dokładnie oczyścić i
odpylić. Powierzchnia podłoŜa pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powłokowe izolacje powinna
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być gładka (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć ), czysta, odtłuszczona i odpylona. Spadki podłoŜa
izolacji odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki ściekowej lub kanału
powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niŜ 1 %.
1. Gruntowany podkład powinien być suchy a wilgotność nie powinna przekraczać 5%),
2. Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się dopiero
po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ + 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie
podłoŜa roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniŜej +5°C. jednak nie niŜszej niŜ 0°C, jeŜeli
temperatura w ciągu doby nie była niŜsza niŜ 0°C
Wykonywanie izolacji:
- Prace powinny być wykonywane przez autoryzowanego przez producenta wykonawcę,
posiadającego odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie.
- Izolacje wykonywać zgodnie z warunkami opisanymi przez Projektanta oraz wskazówkami
Inspektora Nadzoru
- Izolacje powłokowe z folii płynnych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje
przeciwwilgociowe bezpośrednio pod płytki posadzkowe i ścienne, wewnątrz i na zewnątrz budynków
zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. Ilość warstw - minimum 2 kaŜda 500g / m2.
- W przypadku izolacji będących elementem systemu roboty naleŜy wykonywać ściśle z instrukcją
producenta systemu.
- Zwrócić szczególną uwagę na wykonanie obróbek i połączeń !

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolą jakości robót naleŜy objąć poszczególne ich etapy:
- przygotowania podłoŜa
- szczelności izolacji
Odbiór wykonania kaŜdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie: ciągłości warstwy
izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia: naroŜy, miejsc przenikania przewodów i innych
elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wraŜliwych na przecieki, oraz rejestrację
wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, fałdowań, odspojeń, itp.). Przy
sprawdzaniu uszczelniania dylatacji naleŜy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z
jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyŜujących
się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez moŜliwości rozerwania lub ścięcia, ale z moŜliwością
wydłuŜeń lub skurczów).
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:
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- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem: a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w
przypadku gdy jest to niezbędne, naleŜy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych:
- przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub
grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem.

7.OBMIAR ROBÓT
Wg przedmiaru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach: odbiory częściowe, odbiór końcowy. Odbiory częściowe
(międzyfazowe) polegają na kontroli:
- jakości materiałów - ocena ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczna,
- podkładu pod izolację - sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości, poprawności
zagruntowania,
- kaŜdej warstwy izolacyjnej - obejmuje sprawdzenie ciągłości warstwy, równości, sklejeń i zakładów,
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wraŜliwych na
przecieki,
Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu:
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,
- występowania ewentualnych uszkodzeń,
- w koniecznych przypadkach naleŜy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na
prawidłową ocenę wykonania robót izolacyjnych.
Do odbioru końcowego izolacji wodochronnych powinna być przedłoŜona następująca dokumentacja
techniczna:
- projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robót,
- dokumenty potwierdzające jakość uŜytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości
wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie
kierownika robót, protokoły z odbiorów częściowych,
- dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych).
Z odbioru końcowego izolacji naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena
jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. JeŜeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub
wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w protokole wraz z określeniem trybu
postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór końcowy moŜe być dokonany
dopiero po usunięciu usterek. Odbiór techniczny łącznie z zakresem i terminem naprawy powinien być
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak w pkt 8 „Warunki Ogólne”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13984:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości
PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek
PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachów. Określanie stabilności wymiarów
oraz
Aprobaty techniczne i Instrukcje producentów dla stosowanego materiału.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW Z PŁYT G-K

1. WSTĘP
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 44112310-4 Ścianki i sufity z płyt gipsowokartonowych

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, iŜ projektant
sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania
ich standardu i jakości.

1.3. Zakres robót objętych SST
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią
okładziny zastępujące tynki na ścianach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.
– Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.
– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy rozumieć wszystkie
prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
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Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
Proceura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano części
„Wymagania ogólne”

2.2. Płyty gipsowo-kartonowych powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja Pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,51,0mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez
sito o prześwicie 0,5mm.

67

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane
przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaŜy na terenie kraju.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano części „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano części „Wymagania ogólne”

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety naleŜy składować w
pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

4.3.

Transport

płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych

(pokrytych plandekami), które umoŜliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000m2 płyt o grubości
12,5mm lub około 2400m2 o grubości 9,5mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub Ŝurawia
wyposaŜonego w zawiesie z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano części „Wymagania ogólne”

5.2. Warunki przystąpienia do robót
– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
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i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.
– Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów.
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych(włókninowych) naleŜy wykonywać w temperaturze nie
niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotność
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych

5.3.1. Przy montaŜu płyt gipsowo-kartonowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3.2.

Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wiąŜącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są
placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3.

Przygotowanie podłoŜa:

– podłoŜe powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,
– stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,
– przed przystąpieniem do montaŜu płyt, podłoŜe skropić obficie wodą, zbyt suche podłoŜe, szybko
odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,
– dla podłoŜa nienasiąkliwego naleŜy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.

5.3.4.

Mocowanie płyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłoŜenia ma na swym
licu odchyłki do 20 mm/mb, naleŜy ją zniwelować przed rozpoczęciem montaŜu płyt. Niwelacji
powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w
rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do
15cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany moŜna
przystąpić do właściwego przyklejania płyt. Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi
w pobliŜu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu
gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze
rozmiary, ale naleŜy je układać gęściej. Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie
większa, niŜ grubość przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko
dociska do ściany. Następnie skorygować połoŜenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi juŜ
zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o
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przekroju prostokątnym

18 x 100 mm i długości

2500mm), doprowadza się do dokładnego

zlicowania płaszczyzny. Montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. MoŜna teŜ stosować
metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich (np. w
korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. Przyklejone płyty
powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuŜszymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne
mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne
regulowanie ich połoŜenia.

5.3.5.

Klejenie płyt na styk do podłoŜa

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do ObłoŜenia są równe, o odchyłce do ok.
3 mm/mb, moŜna zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie
jak opisano w pkt. 5.3.4., na ułoŜoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą.
Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłoŜony
pasami wzdłuŜ dłuŜszych krawędzi płyt. Klej gipsowy uŜyty do tego typu klejenia powinien być
stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do
podłoŜa.

5.3.6.

Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych (włókninowych)

Przy nierównym podłoŜu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek
(zamurowane otwory), moŜe zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy
pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej
i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze.
Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo- kartonowe powinny po
zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowokartonowe do podłoŜa przystępuje się do klejenia płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano części „Wymagania ogólne”

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności powinna być oceniana:
– równość powierzchni płyt,
– naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
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– wilgotność i nasiąkliwość,
– obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu
stropu wyŜszej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych
elementów w stanie surowym. Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach
kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni suchych
tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeŜeli kaŜda z nich jest
mniejsza niŜ 0,5m2.

7.3.

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze .

7.4.

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej

wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”.

8.2.

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych(włókninowych). JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po
dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą.

8.3.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora

nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
ST dały pozytywne wyniki
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8.4.

Wymagania przy odbiorze Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty

okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoŜa,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,
e. wichrowatość powierzchni. Powierzchnie suchych tynków powinny

stanowić płaszczyzny

pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z
wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie
kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5mm.
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniŜszej tabeli.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKOWE

1.

WSTĘP

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45431100-8 Kładzenie terakoty, 45432114Roboty w zakresie podług drewnianych.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru posadzek w związku ze zmianą sposobu uŜytkowania i przebudową części piwnicy szkoły
podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie na Harcówkę.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót związanych z ww. przedsięwzięciem.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- rozebranie istniejących posadek,
- obniŜenie istniejącego poziomu posadzki o 38 cm,
- rozbiórka istniejącego podłoŜa pod posadzki,
- uzupełnienie ubytków podłoŜa betonowego pod posadzki,
- wykonanie izolacji „cięŜkiej” w postaci wylania wanny betonowej,
- montaŜ warstwy wierzchniej posadzki.
- wywiezienie gruzu z robót rozbiórkowych na wysypisko.

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 wykonania oraz za zgodność ze Szczegółową
Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art.
10 oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.
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2.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST „Warunki
ogólne”. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują
niŜej wymienione materiały podstawowe:
- łaty drewniane,
- deski podłogowe,
- cokoliki drewniane,
- glazura.

3. SPRZĘT I MASZYNY

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu.

4. ŚRODKI TRANSPORTU
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty rozbiórkowe

Materiały z rozbiórki muszą być usuwane na bieŜąco i składowane w zamówionych kontenerach na
odpady budowlane lub inny sposób lecz nie mogą być składowane luzem na terenie obiektu i
otoczenia. Prace rozbiórkowe powodują powstawanie drgań i hałasu i muszą być wykonywane po
godzinach pracy uczniów i osób pracujących w obiekcie budowlanym.

5.2. Roboty posadzkowe

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP .
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone:
- roboty rozbiórkowe
- wietrzenie pomieszczeń
- temperatura powietrza w którym wykonuje się wymianę posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 15 ºC
i powinna być zapewniona co najmniej kilka

dni przed wykonaniem robót oraz w trakcie ich

wykonywania. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 45 – 60 %.
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5.2.1. Rozebranie podłóg drewnianych wraz z legarami
Przed rozebraniem podłogi drewnianej naleŜy usunąć listwy przypodłogowe. Podłogę drewnianą z
desek naleŜy rozebrać w całości wraz z legarami. PodłoŜe po rozebraniu podłogi i legarów oczyścić i
poddać wizualnej ocenie. W przypadku uszkodzeń jakichkolwiek elementów stropu drewnianego
naleŜy fakt ten niezwłocznie zgłosić inwestorowi.

5.2.2. Układanie posadzek z desek podłogowych
Do wykonania podłogi na legarach naleŜy zastosować deski sosnowe gr. 32mm, szerokości do 15cm.
Drewno na deski powinno być twarde i mieć gęstość w stanie suchym minimum 500 kg/m². Długość
deski nie powinna być mniejsza niŜ 1,5. Deski podłogowe łączyć wzdłuŜ na wpust i wypust, natomiast
czoła układać na styk, który powinien wypadać nad legarem. Wilgotność desek przygotowanych do
układania podłogi powinna być w granicach 6-12. By uniknąć wypaczania desek powinny być
składowane min. 1 tydzień przed montaŜem w pomieszczeniu, w którym będą układane, Ŝeby ich
wilgotności zostały wyrównane. Legary powinny być o przekroju 50 x 70mm. NaleŜy je zamontować
do bali stropowych odpowiednio wyrównując poziom. Z uwagi na duŜe obciąŜenia podłogi, rozstaw
legarów nie powinien być większy niŜ 40 cm. Co 1-2 m wykonać we wszystkich legarach otwory o
szerokości 4 cm i głębokości 2 cm które pozwolą na wentylację desek podłogowych od spodu.
Pierwszą deskę przybić naleŜy wzdłuŜ ściany, pozostawiając 1-1,5 cm szczeliny dylatacyjnej, która
umoŜliwi odkształcanie się podłogi pod wpływem zmian temperatury i wilgotności, ale takŜe jej
wentylowanie od spodu. Deski przymocować do legarów ukośnie bitymi gwoździami, tak by ich łebki
chowały się we wpuście. Deski naleŜy dokładne dociskać do siebie za pomocą klinów wbijanych
pomiędzy przekładkę z wypustem. Po przybiciu desek, a przed ich cyklinowaniem wszystkie szczeliny
między deskami naleŜy zaszpachlować. W miejscu zejścia posadzki na klatkę schodową w celu
wyrównania poziomów wykonać naleŜy odpowiednią pochylnie z desek podłogowych. Całą
powierzchnię podłogi naleŜy wycyklinować i przemalować trzykrotnie odpowiednimi lakierami
dostosowanymi do pomieszczeń uŜyteczności publicznej (podkład + 3x lakier nawierzchniowy). Po
przemalowaniu posadzki naleŜy zamontować wzdłuŜ ścian cokoliki drewniane.

5.2.3. Układanie posadzek z glazury
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie
posadzek z glazury:
- oczyszczenie oraz przygotowanie podłoŜa pod posadzki,
- ułoŜenie glazury,
- montaŜ listew wykańczających,
- zabezpieczenie posadzki do czasu odbioru robót
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym. Zabrania się stosować materiały przeterminowane (po okresie gwarancji).

6.3.

NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.

6.4.

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

6.5.

NaleŜy dostarczyć atesty aprobaty technicznej na materiały posadzkowe.

6.6.

Dostarczone na plac budowy materiały kontrolować pod względem jakości.

6.7.

Zasady dokonania kontroli jakowi materiałów budowlanych ustali Inspektor Nadzoru.

6.8.

Kontrola jakości polegać będzie na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają

zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz sprawdzenie właściwości technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie badań doraźnych,

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 - dla posadzek. Ilość robót określa się na podstawie obmiaru robót z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z przedmiotową specyfikacją

techniczną oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
producenta.

8.2.

Odbiór następuje po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodności wykonania

z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja powykonawcza w której podane są
uzgodnione zmiany dokonane podczas realizacji robót budowlanych.
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8.3.

Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym i po okresie gwarancji na te materiały.

8.4.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo uzgodnione z Inspektorem

Nadzoru.

8.5.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie naleŜy wykonać przez
ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości połączenia posadzki z podłoŜem,
- wykończenia posadek i prawidłowości wykonania cokolików na ścianach pomieszczeń,
- sprawdzenie wykonania prawidłowości styków materiałów posadzkowych, badanie prostoliniowości
naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń na łacie 2m z dokładnością do
2mm, a szerokość spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej montaŜu
posadzek, która obejmuje :
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie podłoŜa,
- montaŜ posadzki,
- montaŜ cokołów ściennych,
- uprzątniecie miejsca robót budowlanych,
- wywiezienie gruzu na wysypisko.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-ISO 6707-1:1994

Budownictwo. Technologia. Terminy ogólne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTĘP
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45410000 –4 Roboty tynkarskie

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków
wewnętrznych cementowo-wapiennych oraz gipsowych. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji
dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi
wykonanie robót tynkarskich związanych ze zmianą sposobu uŜytkowania i przebudową części
piwnicy szkoły podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie na Harcówkę.

1.2. Występowanie
Zgodnie z projektem przewiduje się wykonanie naprawę części starych tynków i wykonanie nowych
tynków na ścianach i sufitach. Szczegółowy zakres i występowanie opisane jest projektem
budowlanym.

1.3. Wymogi formalne
Wykonanie tynków cementowo – wapiennych oraz gipsowych powinno być zlecone przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość
wykonania.

1.4. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora
robót Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów
naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.

2. MATERIAŁY

2.1. Zastosowane materiały
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Zastosowanym materiałem są zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne i gipsowe oraz szpachle
gipsowe. Zastosowane tynki gipsowe nogą być workowane lub pojemnikowane. Materiały do
wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 lub aprobat
technicznych. Do zapraw słuŜących do wykonania spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek
odmiany 1 wg PN-79/B-06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej
powierzchni naleŜy stosować piasek odmiany 2 wg PN-79/B-06711. Gotowe mieszanki tynkarskie do
wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998.

3. SPRZĘT
Przy tynkowaniu uŜywa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac
drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Do nakładania tynków gipsowych uŜyć
agregatu tynkarskiego. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu innego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4.TRANSPORT I SKLADOWANIE
Materiały do wykonania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym
ochronę przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią. Zaprawy oraz gips
powinny być składowane na suchym podłoŜu, niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem.
Zaprawy, cement, piasek, gips i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonać tynki maszynowe kat III na zamurowanych powierzchniach otworów drzwiowych,
okiennych, przebiciach przez ściany i stropy, bruzdach dla instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Wykonać tynki zwykłe kat III na ościeŜach otworów okiennych i drzwiowych związane z wymianą i
osadzeniem nowych drzwi. Na całej powierzchni ścian i stropów po wykonaniu tynków połoŜyć
jednowarstwową gładź z gipsu szpachlowego. Gładź gipsową wykonać na zagruntowanym
akrylowym preparatem gruntującym podłoŜu. PodłoŜe pod gładź gipsową powinno spełniać wymogi
określone dla tynku kategorii III. ŚwieŜe podłoŜe z tynku zwykłego pod gładź gipsową naleŜy
fluatować. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Po zbiciu istniejących tynków przeprowadzić odgrzybianie ścian i stropów poprzez jednokrotne
smarowanie

preparatem

do

zwalczania

grzybów

domowych

i

pleśniowych

ISOLITEM

ANTISCHIMMELPILZ lub równorzędnym. Tynki zwykłe ze względu na miejsce nanoszenia,
sposobu nanoszenia, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny
być wykonane zgodnie z p. 2 normy PN-70/B-10100. Przed rozpoczęciem prac naleŜy skontrolować:
- przygotowanie podłoŜy, zabrudzenia smarami, olejami, bitumami, farbami naleŜy usunąć. Z podłoŜy
naleŜy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię,
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- zakończenie robót stanu surowego,
- zakończenie robót instalacyjnych podtynkowych,
- osadzenie ościeŜnic drzwiowych i okiennych,
- jakość materiałów (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek).
Tynki naleŜy wykonywać w temp. Nie niŜszej niŜ 5°C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby temperatura
nie spadnie poniŜej 0°C. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Tynki cem-wap. naleŜy wykonywać jako
dwu warstwowe, pospolite, kat. II, składające się z obrzutki, narzutu i gładzi. Tynki gipsowe wykonać
o dwuwarstwowo o grubości kaŜdej warstwy 10 mm. PodłoŜe z elementów ceramicznych, pod
wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą
na głębokość 10-15 m. Suche podłoŜe naleŜy zwilŜyć przed wykonaniem obrzutki. Tynki moŜna
wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, naleŜy wykonać z zaprawy
cementowej 1:1. Narzut naleŜy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy
cementowo - wapiennej (1:2:10), po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość
warstwy narzuty powinna wynosić 8- 15mm. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do
warstwy narzutu. Gładź naleŜy wykonać z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek uŜyty do
wykonywania gadzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź naleŜy zacierać
jednolicie, gładką pacą drewnianą. ŚwieŜo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia tj. ok. 1
tygodnia powinny być zwilŜane wodą. ŚwieŜe tynki powinny być chronione przed zbyt intensywnym
działaniem promieni słonecznych (szczególnie w okresie letnim) i opadami atmosferycznymi. Przy
wykonywaniu tynków naleŜy przestrzegać zasad przedstawionych w p. 3.3.1 normy PN-70/B-10100.
W trakcie robót przestrzegać zasad przygotowania zapraw, kolejności nakładania warstw okresu
przerw między nakładaniem kolejnych warstw.

6. KONTROLA ROBÓT
Kontrola wykonywania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie:
- zgodności zakresu robót z projektem
- przyczepności tynku do podłoŜa,
- grubości powierzchni,
- wad i uszkodzeń powierzchni (wykwitów, spęcznień, zacieków, nierówności)
- wykończenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,
- wykończenia naroŜy i obrzeŜy,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, pionowości naroŜników ścian i liniowości,
poziom krawędzi ściany z sufitem.
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Zaleca się wykonanie próbnego fragmentu ściany w celu sprawdzenia jakości robót brygady
tynkarskiej. Wymagania stawiane tynkom zwykłym przedstawione są w p. 3.3.31-3.3.10 normy PN70/B- 10100. Metody badań tynków zwykłych powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Odbiór materiałów
Przed rozpoczęciem wykonania tynków naleŜy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zaleŜnie od
parametrów dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan podłoŜa.

7.2. Odbiór końcowy
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić m. in.:
- zgodność ukształtowania powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,
gładkość i stan powierzchni
- występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne,
- przyczepność tynków do podłoŜa.
Ostateczny odbiór robót tynkarskich powinien być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy.

8. OBMIAR ROBÓT
Ilość jednostek wg przedmiaru robót.

9. PODSTAW A PŁATNOŚCI
Jak w załoŜeniach SST ogólnych pkt 8.

10. NORMY
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykłe - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania przy odbiorze Zaprawy
budowlane zwykłe Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich.

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 umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie następujących robót malarskich:
B.15.02.00 Malowanie tynków.

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 InŜyniera.

2.

MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
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2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej,
będącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, lecz o
krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieńczalniki
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować:
- wodę – do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
- wydajność – 6–10 m2/dm3,
- max. czas schnięcia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajność – 15–16 m2/dm3,
- max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
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- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajność – 6–10 m2/dm3,
- max. czas schnięcia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajność – 4,5–5 m2/dm3
- czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
- wydajność – 5–6 m2/dm3,
- max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajność – 6–8 m2/dm3
- czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3
- czas schnięcia – 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajność – 6–8 m2/dm3
- czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajność – 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepkość umowna: min. 60
- gęstość: max. 1,6 g/cm3
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentów: max. 90 m
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5
stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
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- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
- grubość – 100-120 mm
- przyczepność do podłoŜa – 1 stopień,
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od
podłoŜa,
- twardość względna – min. 0,1,
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować
uszkodzenia powłoki
- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować
spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Środki gruntujące

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3.

SPRZĘT

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.

TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.

WYKONANIE ROBÓT

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać.
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W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu
malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie moŜe spaść
poniŜej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i
dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń
sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułoŜeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoŜy

5.1.1. PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu
i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. 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.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie
farby podkładowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką
epoksydową.
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5.3. Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i
odprysków.

5.3.2. 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.

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy
stosować farby w róŜnych odcieniach.

6.

KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niŜ po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
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6.2.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub
całkowicie i wykonać powtórnie.

7.

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8.

ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej.

8.1. Odbiór podłoŜa
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu

równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
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8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoŜa.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002

Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998

Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997

Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAś PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. WSTĘP
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45223100-7 MontaŜ konstrukcji metalowych
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru konstrukcji stalowej podjazdu dla niepełnosprawnych.

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 wymienionych w SST
- MontaŜ konstrukcji podjazdu

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 wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami InŜyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002
(1) Rury konstrukcyjne wg norm EN 10210
(2) Profile zamknięte wykonane na gorąco wg.PN-EN 10210
(3) Kątowniki zimnogięte wg PN-EN 10162
(4) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
(5) Kraty pomostowe wytwarzane według normy DIN 24537 a zabezpieczenie antykorozyjne
wykonane w procesie cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN ISO 1461 (DIN 50976)
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
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Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, Ŝe usterki w czasie odbiorów
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.2. Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.
Materiały do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
naraŜonych na obciąŜenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć:
– zaświadczenie jakości
– spełniać wymagania norm przedmiotowych
– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm
i wymaganiami producenta.
Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II
dla średnic powyŜej 16 mm – 5.6-II
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002
własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do
wyładunku mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i
wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem.
Elementy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny
być w miarę moŜliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
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Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję naleŜy układać w pozycji
poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w
odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe
składować w tym samym połoŜeniu.
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje
InŜyniera. KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– zgodności z atestem wytwórni
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
– jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do
ich eksploatacji.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe
jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być
odpowiednio urządzone:
– spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

92

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
Do scalania elementów naleŜy stosować dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Cięcie
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, nacieków i rozprysków
metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2. Prostowanie i gięcie
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze
nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.3. Składanie zespołów
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach,
które po montaŜu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować
dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.
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Połączenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym
okiem. Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
o 5% – dla spoin czołowych
o 10% – dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
– obróbka spoin
– przetopienie grani
– wymaganą technologię spawania moŜe zalecić InŜynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
– wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia,
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.
Połączenia na śruby
– długość śruby powinna być taka aby moŜna było stosować moŜliwie najmniejszą liczbę podkładek,
przy zachowaniu warunku, Ŝe gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.
– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych
powierzchni.
– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem pokryć
warstwą smaru.
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– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

5.4. MontaŜ konstrukcji
MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności
elementów uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynności wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE DRZWI

2. WSTĘP
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45421110 – 8 Instalowanie ślusarki
aluminiowej 45421134 - 2 Instalowanie drzwi drewnianych

1.1 Przedmiot SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montaŜu ślusarki i
stolarki drewnianej, w związku ze zmianą sposobu uŜytkowania i przebudową części piwnicy szkoły
podstawowej im. J. Kusocińskiego w Cieszkowie na Harcówkę.

1.2. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
montaŜ:
- drzwi aluminiowych szklonych
- drzwi wewnętrznych drewnianych wraz z ościeŜnicami.
Parametry i umiejscowienie elementów według wskazań Projektu Architektury.

1.3. Warunki organizacyjne
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne
niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność
obiektów naleŜy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót naleŜy
zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnić się, Ŝe
zapewniają one moŜliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystąpieniem do
zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych.

1.4 Wymagania
- Zaleca się wbudowywać ślusarkę kompletnie wykończoną powłoką malarską lub oklejone okleiną,
oszkloną i wyposaŜoną w okucia.
- Materiały stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać pod względem jakości
normom państwowym oraz spełniać wymagania norm przedmiotowych dla wyrobów ślusarki
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budowlanej.
- KaŜdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
- Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku takich norm –
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej.

2. MATERIAŁY
Zastosowanymi materiałami są:
- drzwi szklone aluminiowe
- drzwi wewnętrzne drewniane wraz z ościeŜnicami.
Wszystkie elementy wraz z okuciami.

3.SPRZĘT
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki
transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport
stolarki budowlanej naleŜy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi.
Pakowanie i transport. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i
innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. PrzewoŜona stolarka powinna być ustawiona
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych naleŜy łączyć w
bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W
czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok
malarskich i powłoki antykorozyjnej przez:
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających
- Usztywnienie bloków za pomocą progów
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłoŜu. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i
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rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Zasady ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem do prac związanych z
montaŜem stolarki, naleŜy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z
zamówienia. Drzwi nie zamontowane są naraŜone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność
uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Drzwi naleŜy dodatkowo zabezpieczyć przed
zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaŜ
usuwanie tego typu zabrudzeń naraŜa stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montaŜu zdjąć folię
ochronną, gdyŜ po dłuŜszym czasie usunięcie jej moŜe być utrudnione i zostawić przebarwienia.

5.2 MontaŜ
Wykonanie robót naleŜy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki i powinien
dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd.,
niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. MontaŜ robót
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.1. Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić:
- prawidłowość wykonania ościeŜy,
- moŜliwość mocowania elementów do ścian,
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
- ustawioną ślusarkę naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.

5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza
się osadzanie elementów za pomocą kotków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą tak aby
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.
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5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i
odprysków.

5.2.6 NaleŜy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych
konstrukcji aluminiowych naleŜy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW.

5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową naleŜy pozostawić
szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą.
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W
takich wypadkach naleŜy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów
stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami
dokumentacji i normami państwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru.

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

6.4 W szczególności powinna być oceniane:
- jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki
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- wodoszczelność przegród
- badania okuć
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi
w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów drzwi. Warunki badań materiałów stolarki
budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez
siebie robót, niezaleŜnie od działań kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badań naleŜy
sporządzić protokół odbioru.

7. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie
więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów ościeŜnicy. Odchylenie ościeŜnicy od płaszczyzny
pionowej nie moŜe być większe niŜ 2 mm. RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe
niŜ:
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
- 3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne
wyniki. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacją techniczną
- rodzaj zastosowanych materiałów
- prawidłowość montaŜu
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek i okuć. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na
zamontowaną stolarkę, ślusarkę i ścianki naleŜy ściśle przestrzegać warunków montaŜu określonych
przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na UŜytkownika.

8.OBMIAR ROBÓT
Jak w przedmiarze robót
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jak w załoŜeniach SST Ogólnych pkt 8

10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE
PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia
PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane
oraz
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 czesc 4, wydanie Arkady - 1990
Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów

Uwagi ogólne
Materiały uŜyte do budowy winne posiadać atesty techniczne oraz muszą być dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym. Roboty budowlane i rzemieślnicze
naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

UWAGA:
Przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu i zapoznać się
z przedmiotem zamówienia w celu uniknięcia w trakcie realizacji robót zmian w zakresie i ilości
wykonywanych prac.
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