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UWAGA: Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia przekazanej
oferentowi (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych)
wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane,
Zamawiający dopuszcza użycie innych materiałów, o równoważnych ze wskazanymi
parametrach.

1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Remont lokalu biurowego pod potrzeby Stołecznej Estrady, z pomieszczeniami na parterze oraz na
pierwszym piętrze budynku dawnego Zakładu Sprawdzania i Naprawy Wodomierzy, w Warszawie, przy
ulicy Niemcewicza 4/6; numer obrębu 20202, numer działki 32.
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych w budynku dawnego Zakładu
Sprawdzania i Naprawy Wodomierzy, w Warszawie, przy ulicy Niemcewicza 4/6; numer obrębu 20202,
numer działki 32 administrowanym przez MPWiK S.A.
Zakres przedmiotowego remontu obejmuje następujące roboty budowlane:


















demontaż zastanych ścian działowych,
demontaż zastanych drzwi wewnętrznych, w tym drzwi ppoż,
demontaż trzech zastanych grzejników,
demontaż fragmentów zastanej posadzki,
demontaż zastanych opraw oświetleniowych,
budowa ścianek wewnętrznych o lekkiej konstrukcji GK,
montaż nowej stolarki drzwiowej, w tym drzwi ppoż – przygotowanie zastanych otworów
drzwiowych pod montaż nowej stolarki, wg zaleceń producenta,
montaż szklanych ścian biurowych i witryn przesuwnych,
montaż fragmentów nowej posadzki,
dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania do nowej aranżacji wraz z ukryciem istniejących
przewodów wewnątrz ścian,
montaż nowych grzejników (zastosowanie modeli w stylu epoki),
wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia,
montaż systemu kontroli budynkowej, domofon oraz samozamykacz,
malowanie ścian i sufitów,
montaż nowych opraw oświetleniowych,
montaż nowych okładzin ściennych,
podwyższenie zastanych poręczy na klatkach schodowych do wysokości 110cm,
dostosowanie istniejącej instalacji wod-kan do nowej aranżacji i potrzeb lokalu, wraz z montażem
armatury i sanitariatów

Roboty instalacyjne w branżach sanitarnej i elektrycznej wyszczególniono i opisano w szczegółowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zamieszczonych w części
szczegółowej niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Część ogólna niniejszej specyfikacji odnosi się i zawiera wymagania ogólne dla robót
budowlanych i instalacyjnych. Część szczegółowa niniejszej specyfikacji odnosi się i zawiera
wymagania szczegółowe dla poszczególnych rodzajów robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące:
• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i
elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót,
• zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, segregowanie i
sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w
składowisku przy obiektowym,
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obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,
usuwanie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, wykonanie niezbędnych
zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, przygotowanie i przecedzanie farb oraz przygotowanie
szpachlówek, gruntów i innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,
zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejników,
umywalek i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, zabezpieczenie przed
zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementów
budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa itp.
niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, glazury, umywalek,
przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia lokali, mebli, urządzeń
itp., wywóz na składowisko gruzu powstałego na skutek robót remontowych i rozbiórkowych

Roboty tymczasowe:
•
•
•

ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań drabinowych i prostych rusztowań na kobyłkach
przy malowaniu na wysokości do 5m,
zdejmowanie do malowania i zawieszenie po wyschnięciu skrzydeł okiennych i drzwiowych oraz
rozkręcenie i skręcenie połączonych na śruby skrzydeł zespolonych
demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia wnętrz takich jak karnisze, wieszaki, szafki
podokienne, itp.

1.4 Informacje o terenie budowy
Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowią pomieszczenia biurowe, zlokalizowane na
wysokim parterz i I piętrze i w części budynku użytkowym. Zamawiający, w terminie określonym w
dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację projektową stanowiącą opis
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Organizacja robót budowlanych
Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdują się w budynku użytkowanym przez MPWiK S.A.
prace budowlane będą odbywać się na wysokim parterze i I piętrze. Zamawiający określi zasady
wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na ten teren oraz określi miejsca przyłączy
do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy
prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób
uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona z „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis
przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane
na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową

stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą
jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia.
Ze względu na specyficzną lokalizację Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania użytkowników
budynku o utrudnieniach związanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie
mediów.
Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym
składować materiałów ani sprzętu.
Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robót
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. W okresie trwania i wykonywania robót
Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań,
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
c) możliwość powstania pożaru.
Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami
demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom
należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju
wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych
środków ochrony osobistej.
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być
oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a
w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i

zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty
odbioru ostatecznego.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione
bezpieczeństwo użytkowników i lokatorów budynku.
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Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla
użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów przylegających
bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia
dostępności dla innych użytkowników i miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do
przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część podwórka w celu składowania tam materiałów
budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i
zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.
Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i jezdni
powstałych w skutek prowadzenia robót.
1.5 Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień (grupy, klasy,
kategorie robót w zależności od ich zakresu)
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez
zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów,
usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik
Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje
nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie
cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają klasy,
pierwsze pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do
zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr.
45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne
45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.6 Określenia podstawowe
STWiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
SSTWIORB - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWIORB, oraz rzutów z dokumentacji
remontowanych pomieszczeń,
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:
a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c. obiekt małej architektury.
Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji.
Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której
prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z wykonywaniem robót budowlanych.
Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych
jednostkach przedmiarowych. Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania
odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.
Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r.
Nr27, poz.96) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem
Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i

instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B". Wyroby niepodlegające obowiązkowi zgłaszania do
certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać
wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną
Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
(Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art.
10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą:
a. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;
b. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i
klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono
zgodność wyrobu budowlanego;
d. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; e. inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej
Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny
zgodności wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące,
że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane. Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych w
odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘSCI
SZCZEGÓŁOWEJ" niniejszej STWIORB.
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót
objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być
sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny
być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na
budowie.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót
budowlanych zostały omówione w „CZĘSCI SZCZEGÓŁOWEJ" niniejszej STWIORB.
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń.
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu w odniesieniu do rodzajów poszczególnych
robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGOŁOWEJ" niniejszej STWiORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty
budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U. z dnia 21 listopada












2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo
ogólne, część I (wyd. ARKADY),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część V - Instalacje
Elektryczne (wyd. ARKADY),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II - Instalacje
Sanitarne i Przemysłowe (wyd. ARKADY),
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, Nr
33/03 poz.270),
Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z późniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z
późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych wymagań
dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03 poz. 859),
Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót,
Instrukcjami montażu,
Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych
instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonawca ma obowiązek
zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i
zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych w odniesieniu do rodzajów
poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ" niniejszej
STWIORB.
6 KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli

jest konieczny do powyższego zakresu robót.
Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować:
 jakość użytego materiału,
 atesty na materiały i urządzenia,
 świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
 oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny
 aprobaty techniczne lub certyfikaty,
 zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
 zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,
 zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót budowlanych,
 jakość i trwałość wykonanych robót,
 zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż.
 protokoły z pomiarów i badań.
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku
norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty związane z
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych w
odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI
SZCZEGÓŁOWEJ" niniejszej STWiORB.
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym.
8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom:
1) Odbiór częściowy,
2) Odbiór ostateczny końcowy.
Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca
do Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia.
Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów:
 protokołów odbiorów częściowych,
 terminowości wykonania robót,
 przepisów obowiązującego prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia,
 protokołów z pomiarów i badań,
 wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu odbioru robót budowlanych w odniesieniu do rodzajów,
poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ" niniejszej
STWIORB.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w
oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące,
jak również inne czynności, badania i wymagania.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przedmiar robót, Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWiORB i SSTWIORB.
11 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - BRANŻA BUDOWLANA
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - roboty
rozbiórkowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie rozbiórek występujących podczas realizacji przedmiotowego zamówienia na
wykonanie robót budowlanych.











demontaż zastanych ścian działowych,
demontaż zastanych drzwi wewnętrznych, w tym drzwi ppoż,
demontaż trzech zastanych grzejników,
demontaż fragmentów zastanej posadzki typu PCV, odsłonięcie istniejącego parkietu,
demontaż zastanych opraw oświetleniowych,
skucie płytek ceramicznych ze ścian w sanitariatach,
skucie płytek podłogowych w sanitariatach,
rozebranie drewnianych minimalnej ilości parkietów w korytarzach w celu wyrównania wysokości
posadzek,
wywiezienie samochodami gruzu wraz z odpadami na wysypisko i opłatą za przyjęcie i utylizację.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i
otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i
sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem
prac, a przy rozbiórce budynków z prefabrykatów — z rozwiązaniem w rozbieranym budynku
podstawowych węzłów i stosowanych w nich połączeń, jak również otrzymać dokumentację,
określającą kolejność demontażu poszczególnych prefabrykatów oraz sposoby zabezpieczania
prefabrykatów przed przewróceniem się w czasie rozbiórki budynku.
Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót
rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników
zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i
rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy
robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo
pracy. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach,
balkonach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności

publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się
zabezpieczyć lub drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. Pozostałe Ogólne wymagania
dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWIORB.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych Dla robót rozbiórkowych materiały nie
występują.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Do wykonania rozbiórek w remontowanych
pomieszczeniach, może być użyty dowolny lekki sprzęt (elektronarzędzia) lub narzędzia ręczne.
4. Wymagania dotyczące środków transportu Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu
przystosowanymi do tego celu. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i
przesuwaniem.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych Wymagania dla robót rozbiórkowych
podano w punktach 1-5.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru
robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWiORB.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót
zanikających.
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących Sposób rozliczenia robót
tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWiORB.
10. Dokumenty odniesienia • Przedmiar robót, • Kosztorys ofertowy, • Umowa zawarta pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, • STWIORB.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - roboty
malarskie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Wykonanie przedmiotowych robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie robót malarskich w technologiach emulsyjnych.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWIORB.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Farby budowlane
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne akrylowe
nawierzchniowe paroprzepuszczalne do stosowania wewnętrznego zgodnie z zasadami podanymi w
normach i świadectwach ich dopuszczenia. Wyroby olejne i syntetyczne produkowane fabrycznie
można stosować do malowania powierzchni z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz

metalowych (szczególnie stali i żelaza).
2.2. Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną /ceramiczne rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
malarskiej,
 na podłożach nienośnych można zastosować specjalne środki gruntujące wzmacniające podłoże.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub innego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
4. Wymagania dotyczące środków transportu
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
 całkowitym ułożeniu posadzek,
 usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą tynkarską lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie powinny być
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić,
a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą tynkarską lub specjalnymi masami szpachlowymi.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 lub na podłoża nienośne
środki gruntujące wzmacniające ich nośność.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich (farby emulsyjne/ ceramiczne )
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitny lub matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów
pędzla.
5.4. Wykonywanie powłok malarskich (farby, emalie, lakiery olejne i syntetyczne)
Powłoki z farb, emalii olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodną
ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża
lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy
powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być
jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne

zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki
powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a
następne z farb nawierzchniowych. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać
próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania będzie obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie będzie wykonane przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach będą przeprowadzone po zakończeniu ich wykonania:
 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania będą obejmować:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie uznane zostaną za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań da wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie
i wykonać powtórnie.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWiORB.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
8.1. Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1, Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 8.2. Odbiór rabat malarskich.
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 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.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ"
STWiORB.
10. Dokumenty odniesienia
 Przedmiar robót,
 Kosztorys ofertowy,
 Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
 STWiORB,
 PN-70/I3-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - roboty w
technologiach K/G
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót w technologiach G/K
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie ww. robót.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWiORB.
2. Wymagania
dotyczące właściwości wyrobów budowlanych Wbudować należy materiały, elementy i systemy, o
parametrach technicznych wskazanych w przedmiarze robót.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
4. Wymagania dotyczące środków transportu
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych, jak również za pomocą
przystosowanych do tego celu środków transportowych.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Roboty polegające na obudowie ścian, otworów i konstrukcji płytami G/K typ GKB, wykonanie
wykończeniem płytami G/K należy wykonywać zgodnie z instrukcjami technicznymi producentów.
Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne lekkie ściany działowe powinny spełniać niżej wymienione
wymagania:
a) odchylenie zmontowanej ściany od pionu nie powinno przekraczać 3 mm, a dopuszczalne
przesunięcie od osi projektowanej 10 mm,
b) konstrukcja ściany powinna pozwalać na prowadzenie przewodów elektrycznych i osadzanie
osprzętu (gniazd wtyczkowych, puszek rozgałęziających itp.) oraz powinna umożliwiać zawieszanie
obrazów i niewielkich półek: ponadto prowadzone wewnątrz i na zewnątrz ściany instalacje ciężkie
(przewody wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne) nie powinny obciążać konstrukcji podstawowej, a w
przypadku konieczności montowania takich instalacji konstrukcję ściany trzeba wzmocnić;
c) konstrukcja styku ściany z podłogą powinna uniemożliwić przesunięcie ściany wskutek działania sił

poziomych; konstrukcja styku ściany ze stropem powinna eliminować nacisk stropu na ścianę,
wywołany jego ugięciem;
d) połączenie ościeżnicy drzwiowej z pełną częścią ściany powinno być tak wykonane aby trzaskanie
drzwiami nie powodowało uszkodzeń ściany;
e) ściany i połączenia należy tak skonstruować, w byty spełnione wymagania przeciwpożarowe,
akustyczne, a także zalecenia dotyczące szczelności na przenikanie zapachów.
Materiały konstrukcyjne, wypełniające, uszczelniające powinny być odporne na działanie czynników
chemicznych i fizycznych.
Elementy ściany o trwałości mniejszej niż cała ściana powinny umożliwić oględziny i łatwą wymianę,
względnie renowację.
Ściany oddzielające pomieszczenia mokre powinny spełniać następujące dodatkowe wymagania: - cała
powierzchnia ściany wraz ze stykami powinna być wodoszczelna lub mieć zdolność chwilowej absorpcji
wody lub pary wodnej, bez uszkodzenia zawilgoconej powierzchni; dolne części ściany powinny być
odporne na działanie warstwy wody wysokości, co najmniej 2 cm,
 materiały uszczelniające styki powinny trwale uniemożliwić przenikanie wody,
 zmywalne powierzchnie ściany powinny być odporne na działanie środków czyszczących.
Powierzchnie zewnętrzne nic powinny mieć miejscowych wypukłości lub wklęsłości widocznych z
odległości 1 m. Elementy mocujące i łączące nie powinny szpecić ściany.
Złącza elementów powinny być niewidoczne.
Naroża ścian i styki z ościeżnicami powinny być ubezpieczone przed uszkodzeniami odpowiednimi
profilami. Odkryte styki okładzin ściennych oraz połączeń z sufitem lub podłogą powinny być proste i
mieć jednakową szerokość - odchylenie wymiarów nie powinno być zauważalne z odległości ponad 1 m.
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1 Ocena jakości powinna obejmować:
 sprawdzenie zgodności wymiarów,
 sprawdzenie jakości materiałów,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych i tolerancji
wymiarowych wyszczególnionych w pkt. 5,
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWIORB.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Wymagania dotyczące opisu sposobu odbioru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWiORB.
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Sposób rozliczeniarobót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ"
STWiORB.
10. Dokumenty odniesienia
• Dokumentacja projektowa,
• Przedmiar robót, • Kosztorys ofertowy,
• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
• STWiORB,
• Instrukcje techniczne producentów materiałów i systemów.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych naprawcze z zapraw tynkarskich

roboty

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków wewnętrznych.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWiORB.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
I. Marka i skład gotowej zaprawy tynkarskiej powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej
(PN-EN 998-1:2012)
II. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
III. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
IV. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
V. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
VI. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Wymagania dotyczące środków transportu
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku
1:1:2.
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWIORB.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny
być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie
więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z
podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ"
STWiORB.
10. Dokumenty odniesienia
- Przedmiar robót,
- Kosztorys ofertowy,
- Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
- STMiORB,
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych,
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. • Pobieranie próbek,
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stolarki i
ślusarki drzwiowej

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki drzwiowej.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWiORB.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1. Stolarka drewniana
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte
odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna
zawierać się w granicach 10-16%.
2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm
- wymaganiom określonym w świadectwie dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia niezabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową,
chromianową przeciwrdzewną.
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich drewnianych
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy
impregnować: - elementy drzwi, - powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB.
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych
elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie
należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od struny pomieszczenia.
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich drewnianych
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do
gruntowania.
2.5. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
2.6. Stolarka drzwiowa wewnętrzna Nowo wbudowywane drzwi winny, pod względem podziałów
architektonicznych i elementów konstrukcyjnych stolarki, być dopasowane pod względem
kolorystycznym i podziałowym do istniejącej stolarki drzwiowej w remontowanym lokalu, kolorystyka

uzgodniona przed wbudowaniem z Inspektorem Nadzoru. Ościeżnice drewniane w kolorze drzwi.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
4. Wymagania dotyczące środków transportu
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych, jak również za pomocą
przystosowanych do tego celu środków transportowych.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Skrzydła drzwiowe i ościeżnice nie powinny mieć żadnych wad powierzchniowych.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.
- Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
odpowiednim świadectwem.
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;
- Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Miejsca luzów

Wartość luzu i odchyłek
okien

drzwi

Luzy między skrzydłami

+2

+2

Między skrzydłami a ościeżnicą

-1

-1

Stolarka drzwiowa winna być osadzane zgodnie z instrukcjami producenłów, a technologia
montażu przed rozpoczęciem winna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych
dla zdrowia.
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
 sprawdzenie zgodności wymiarów,
 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWiORB.
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Wymagania dotyczące opisu sposobu odbioru robót opisane zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWiORB.
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ"
STWiORB.
10. Dokumenty odniesienia
 Przedmiar robót,
 Kosztorys ofertowy,
 Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
 STWiORB,
 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
 Instrukcje producentów
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Uzupełnieniem
parkietu po rozbiórce ścian, cyklinowanie i olejowanie. (CPV 45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg
drewnianych)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
budowlanym podczas prowadzenia prac związanym z uzupełnieniem parkietu po rozbiórce ścian,
cyklinowanie i olejowanie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie prac związanym z pracami przy parkiecie. Niniejszą SST objęty jest następujący zakres
robót:

 zdjęcie wykładzin dywanowych, pcv,
 naprawa parkietu poprzez demontaż częściowo parkietu zniszczonego, nie dolegającego do








podłoża i ułożenie go na nowo lub demontaż starego a montaż nowego parkietu w niektórych
pomieszczeniach. uzupełnieniem parkietu po rozbiórce ścian, zakładane max 20 % całej
powierzchni podłóg drewnianych do przełożenia / uzupełnienia,
szlifowanie zgrubne
mechaniczne cyklinowanie parkietu – minimum 2 razy, z doszczelnieniem trzykrotnie.
ręczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostępnych
olejowanie parkietów ( olej barwiący/ wosk + olej wykończeniowy )
montaż cokolików metalowych / aluminiowych anodowanych na czarno wysokości 10 cm
sprzątanie

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 1.4.

1.5 Wymagania dotyczące prowadzenia robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w ST (kod CPV
45000000-7) „„Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich
zgodność z umową, specyfikacjami technicznymi, harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru i
administratorów budynku.
2. Materiały
- pakiet dębowy, wykonany na podstawie parkietu istniejącego,
- olej barwiący/ wosk Natural
- twardy wosk nabłyszczający
- roślinne mydło olejowe natural
- pielęgnacyjny olej woskowy
Deszczułki powinny być łączone na wpust i własne pióro lub deszczułki łączone na wpust i obce pióro.
Wkładki obcego pióra powinny występować na co najmniej ¾ jego długości. Posadzka deszczułkowa
powinna być ułożona szczelnie, powinna być równa i pozioma
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano „Specyfikacja techniczna - Ogólna”. Wykonawca ponosi
koszty eksploatacji mediów (pobór prądu) – wykona prowizoryczne opomiarowanie pobieranych
mediów lub uzgodni z zamawiającym ryczałtowe rozliczenie miesięczne
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
 cykliniarka mechaniczna,
 cykliniarka, lub cyklina ręczna – papiery ścierne o różnej gradacji
4. Transport.
4.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja
Techniczna - Ogólna”. 4.2. Transport sprzętu. Do transportu sprzętu stosować następujące sprawne
technicznie środki transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i
właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja techniczna –
Wymagania Ogólne ” pkt 5. Przed przystąpieniem do cyklinowania parkietu należy dokonać drobnych
napraw istniejącego parkietu. Należy wykonać montaż uzupełniającego parkietu · Podczas układania
parkietu temperatura otoczenia powinna wynosić 18-22°C, natomiast wilgotność powietrza winna
mieścić się w granicach 45-60%. · Podłoże nierówne lub nietrwałe należy wyrównać i wzmocnić masą
samopoziomującą (maksymalne dopuszczalne odchylenie od płaszczyzny podłoże to 2mm/2mb
mierzone łatą). · Wilgotność podłoża cementowego, do którego zostanie przyklejony parkiet powinna
wynosić maksymalnie 2% mierzonych metodą CM. · Podłoże powinno być zabezpieczone izolacją
antywilgociową, zapobiegającą przed chłonięciem wilgoci. ·Zalecamy stosowanie całych systemów
pochodzących od jednego producenta chemii: preparaty gruntujące do przygotowania podłoża i
wyłącznie kleje, których producent dopuszcza montaż parkietu lakierowanego. Sposób ich wykonania
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Zakłada się wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze
szpachlowaniem spoin między klepkami: · pierwszego zgrubnego, · drugiego właściwego, ze zmianą
ziarnistości materiału ściernego. Miejsca trudnodostępne oraz narożniki, wnęki i listwy przyścienne
należy cyklinować ręcznie. W związku z tym, że prace będą wykonywane budynku szkolnym, gdzie na
parterze i na poziomie I piętra znajdują się sale dydaktyczne Wykonawca zapewni: - szczelne

zabezpieczenie trwających robót cykliniarskich aby zminimalizować skutki ewentualnego przenikania
pyłów · elastyczną organizację robót, zgodną ze wskazaniami Inspektora Nadzoru · sukcesywne
sprzątanie pomieszczeń i korytarzy objętych pracami Przed przystąpieniem i podczas prowadzenia
robót cykliniarskich należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie i elementy wyposażenia przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich należy wszystkie pomieszczenia
doprowadzić do stanu pozwalającego na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Projektuje się
renowację obecnie istniejącego parkietu dębowego. Cały parkiet należy poddać dokładnemu
cyklinowaniu za pomocą szlifierki taśmowej z papierem ściernym o ziarnistości 36. Pierwszy szlif
wykonać po przekątnej do słoi drewna i poprzecznie do źródła światła. Drugi szlif należy wykonać
prostopadle do pierwszego. Należy zwrócić uwagę, aby szlifować zawsze od lewej strony
pomieszczenia, „ścieżka w ścieżkę” z każdorazowym przesunięciem o połowę szerokości szlifu.
Następnie należy zmienić uziarnienie papieru ściernego na 60 i wykonać kolejne szlifowanie
poprzecznie do źródła światła. Na końcu wykonać szlifowanie papierem o gradacji 100/120 wzdłuż
włókien, aby otworzyć pory drewna. W przypadku utrudnionego dostępu (np. przy grzejnikach, w
narożnikach) użyć szlifierki kątowej. W nielicznych miejscach większych ubytków deszczułki należy
wymienić. Po wyszlifowaniu podłogi, należy oczyścić ją z wszelkich pyłów i przystąpić do
zabezpieczania poprzez olejowaniem. Olejowanie parkietów: Posadzka drewniana powinna być
oczyszczona z kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń. Ponieważ olej uwydatnia wszystkie niedoróbki,
należy zadbać o to, aby powierzchnia posadzki była idealnie gładka. Olejowanie parkietu można
przeprowadzać na dwa sposoby na zimno lub na gorąco. Przystępując do olejowania na zimno należy
zaopatrzyć się w płaski pędzel, wałek sznurkowy bądź welurowy lub szpachlę do nakładania oleju. Olej
przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
Przy olejowaniu na gorąco, olejowanie należy
przeprowadzić za pomocą thermopadu. Olej podgrzany do temperatury 80ºC nanieść na podłogę i
dokładnie wetrzeć do całkowitego wchłonięcia. Po ok. 3 godzinach olejowanie należy powtórzyć. Po
zakończeniu należy przeszlifować podłogę beżowym padem. Po upływie ok. 48 godzin na podłogę
należy nanieść wosk na gorąco za pomocą maszyny jednotarczowej z thermopadem. Przy użyciu
białego pada wosk jest wcierany i polerowany Po ok. 3 godzinach od zakończenia woskowania należy
ponowić polerowanie, a następnie parkiet pozostawić do wyschnięcia na ok. 6 godzin w temperaturze
20-23ºC i wilgotności powietrza 50-60%.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 6.
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w
miarę postępu robót, jakości używanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości wykonywanych Robót
zgodnie z podpisaną umową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
 badanie jakości sprzętu (jakości papieru)
 kontrolę prawidłowości wykonania robót
 ocenę estetyki wykonanych robót
 stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego.
7. Obmiar robót.
7.1. Jednostki obmiarowe. Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla
przedmiotowych czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów
kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie podpisanej umowy.
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr [m].
8. Odbiór robót
8.1 Warunki odbioru
Parkiet powinien być przedstawiony do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących
warunków:
 zakończono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie
 dwuetapowo wycyklinowano parkiet mechanicznie
 wycyklinowano ręcznie wszystkie niedostępne miejsca
 zamontowano wszystkie cokoliki i listwy przyścienne

8.2 Dokumenty odbioru Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:
• podpisaną umowę
• obmiary powykonawcze
8.3 W ramach odbioru końcowego należy:
• sprawdzić zgodność wykonania cyklinowania z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach
podpisanej umowy i PN, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności
wprowadzenia odstępstwa,
8.4 Protokół końcowy odbioru
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem cyklinowanego parkietu do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do malowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania parkietu do
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór
parkietu.
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ"
STWiORB.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 452-9 OKŁADZINY CERAMICZNE, GRESY
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych na ścianach i
gresowych na podłogach.
Określenia podstawowe Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. okładzina –
pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. Zakres robót objętych SST Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem okładzin
ściennych za pośrednictwem płytek ceramicznych oraz gresowych. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1 Zalecenia ogólne
Warstwy wykończeniowe posadzek w łazienkach, muszą być przeciwpoślizgowe i zapewniać
bezpieczeństwo użytkowania. W pomieszczeniach, które zostały wyposażone w kratki ściekowe należy
zapewnić spadek posadzki w kierunku wpustów zapewniający funkcjonalny odpływ wody. W
pomieszczeniach, które zostały wyposażone w kratki ściekowe należy zapewnić spadek posadzki w
kierunku wpustów, zapewniający funkcjonalny odpływ wody. Lokalizacja wpustów została zaznaczona
na rzutach.
2.2 Wymagania szczegółowe dot. okładzin Wszelkie parametry techniczne okładzin i wykładzin
ściennych i podłogowych muszą być zgodnie z opisem znajdującym się w „ Projekcie wnętrz”
dołączonym do dokumentacji przetargowej inwestycji. Projekt przewiduje: Płytki ceramiczne
2.3 Płytki gresowe i ceramiczne
Płytki gresowe na zaprawie klejowej gr. łączna ok. 1,5 cm
Płytki gresowe 40x80, grubości 10 mm, imitujace lastrico. Fuga w kolorze płytek
Płytki ścienne białe matowe 7,5X30, fuga w kolorze płytek
Płytki muszą mieć klasę antypoślizgową min. R10 Wymagania ogólne Wszelkie glazury i posadzki
należy układać dokładnie według aranżacji wnętrz. W pomieszczeniach wilgotnych posadzki należy

ułożyć zgodnie z projektem, z zastosowaniem systemowego rozwiązania izolacji przeciwwilgociowej np.
folia w płynie lub inny materiał zalecany przez producenta kleju do płytek. Płytki układane są na cienkiej
zaprawie klejowej. Zaprawa posadzek winna być wodoszczelna z mieszanki gotowej wzbogaconej
odpowiednimi składnikami i stanowić jeden system z warstwą uszczelniającą.
Spełnienie wymagań powinno być udokumentowane atestem wydanym przez uznany instytut badawczy.
Antypoślizgowość wykonywanych posadzek gresowych musi odpowiadać co najmniej kategorii R10 w
węzłach sanitarnych. Fugowanie w strefach połączeń następuje za pomocą stale elastycznych mas
spoinowych, zaś pomiędzy płytkami glazury i posadzki poprzez fugę na bazie cementu. Szerokość
spoin należy ograniczyć do 2 mm zgodnie z zaleceniami producenta płytek. Ustalenie tolerancji /
szerokość spoin: (1,0 mm (maks.) odchylenia od założonej szerokości spoin tzn. 2 mm. Do
podłogowych kratek ściekowych w toaletach należy wytworzyć spadek lokalny. Wszelkie obiekty
sanitarne oraz otwory pod zabudowane drobne elementy instalacji jak np. wpusty podłogowe należy
umieścić na osi płytek oraz prawidłowo zabudować. Konstrukcja podłoża Gres układany jest na podłożu
z zaprawy lub jeśli grubość warstw wykończeniowych na to nie pozwala na kleju do wyrobów
kamiennych. W przypadku stosowania zaprawy jej klasę należy dopasować do oczekiwanych obciążeń.
Warstwa kleju z płytką nie może być grubsza niż 20mm. Podłoże pod klej musi zostać wyrównane
poprzez uzupełnienie występujących ubytków i zaszpachlowanie powierzchni płyt żelbetowych zaprawą
naprawczą. W przypadku wystąpienia zgodnie z wymogami przepisów budowlanych. Spoiny i styki
Spoiny posadzek i elementów cokołowych należy wykonać z materiałów zgodnych kolorystycznie z
rodzajem wykończenia i zgodnych z obowiązującymi przepisami. Spoinowanie wykonać z
wysokojakościowych zapraw o klasie odpowiedniej do projektowanego obciążenia użytkowego. Do
spoinowania posadzek z gresu można OKŁADZINY I WYKŁADZINY - PŁYTKI CERAMICZNE
przystąpić dopiero po ustąpieniu kurczenia się zaprawy na której zostały ułożone (3 do 5 dni po
ułożeniu). Styki posadzki ze ścianą wykonane zostaną jako spoiny dylatacyjne wypełnione masą trwale
elastyczną.
2.4 Powierzchnie
Powierzchnie posadzek gresowych należy zaliczyć do grupy niebezpieczeństwa poślizgu min.R10 (DIN
51130) w zależności od przeznaczenia pomieszczenia.
3. SPRZĘT
3.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWiORB.
3.2 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejących,
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomice − wkładki dystansowe,
 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
 gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny.
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Sposób transportu i prac towarzyszących opisany został w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWiORB.
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. Pakowanie i
magazynowanie − Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek. − Na opakowaniu
umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do

stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. − Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w
oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatniej. Wysokość składowania do 1,8 m. Płytki
glazurowane, w opakowaniach, można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Transport materiałów − Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami
transportu. − Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. OKŁADZINY I
WYKŁADZINY - PŁYTKI CERAMICZNE 141 − Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach
transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej klasy 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
5.2 Wymagania podstawowe
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania ścian i podłóg płytkami ceramicznymi należy
zakończyć:
 wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
 podłogi z materiałów mineralnych, (w przypadku kładzenia glazury)
 roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób
ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,
 wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna być niższa niż +5oC w ciągu całej doby.
5.3 Przygotowanie podłoża
5.3.1Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyt gipsowo-kartonowych.
Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń bez pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku
występowania małych nierówności należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podłoży pod wykładziny z płytek
ceramicznych powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków oraz pozbawiona
zanieczyszczeń. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość
podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12
MPa, na zginanie – 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej
powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być
oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być
wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych
oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę cementową należy
przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5÷7 cm zanurzenia stożka
pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać
niezwłocznie po OKŁADZINY I WYKŁADZINY - PŁYTKI CERAMICZNE 142 przygotowaniu między
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć
powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywać większych prześwitów niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
5.3.2 Wykonanie podkładu gruntującego Na podłoże za pomocą wałka malarskiego lub pędzla nanieść
podkład gruntujący do podłoży chłonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelnić powierzchnie
podłogowe, wyprowadzając uszczelnienie na ściany na wysokość co najmniej 15 cm.
5.3.2. Okładziny z płytek Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według
wymiarów, gatunków i odcieni. Wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz
przygotować elastyczną zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta. Elastyczną zaprawę klejową

rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ~50˚. Zaprawa klejowa powinna być nałożona
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejowej
powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu 15 minut. Po nałożeniu elastycznej zaprawy klejowej
układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę,
trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok. 1÷2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby
warstwa zaprawy klejowej pod płytką miała grubość 4÷6 mm. Przesunięcie nie może powodować
zgarniania zaprawy klejowej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej
szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy
usunąć nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami
należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. Pasy lub wzory z płytek
innego koloru czy faktury układać jw., zgodnie z projektem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. - PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek.
Definicje i wymagania techniczne - PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie - PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola
jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika
budowy akceptowane przez Inżyniera. Badania w czasie odbioru Badania posadzek z płytek gresowych
i z terakoty powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w
szczególności:
 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny
i pomiary)
 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw.
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców.
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.
 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2m ( nie
powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m),
 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2mm na całej
dł. łaty),
 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm.
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części w „CZĘŚCI OGÓLNEJ" STWiORB. .
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2 ). Płaszczyznę okładzin płytkami oblicza się w metrach
kwadratowych rzeczywiście oblicowanych ścian.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin Ogólne zasady odbioru robót podano w części w „CZĘŚCI
OGÓLNEJ" STWiORB.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny
wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie
powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz

jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.
Odbiór podłoży Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże oczyścić i umyć wodą. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych Odbiór gotowych
okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie
porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są
pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,
 prawidłowości ukształtowania powierzchni,
 przyczepności do podłoża,
 prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.
 szerokości i prostoliniowości spoin.
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 9 części w „CZĘŚCI OGÓLNEJ"
STWiORB. niniejszej specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
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UWAGA:
Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia przekazanej oferentowi (przedmiar,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wystąpią nazwy materiałów, znaki
towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane, Zamawiający dopuszcza użycie innych
materiałów, o równoważnych ze wskazanymi parametrach.

CZĘŚĆ OGÓLNA
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Podstawę techniczną niniejszego opracowania stanowi dokumentacja przetargowa:
- instalacji elektrycznych pomieszczeń objętych zakresem opracowania dla inwestycji „Projekt Aranżacji
biur Stołeczna Estrada”.
Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku MPWiK, części biurowej na
I piętrze dla Stołeczna Estrada przy ul. Niemcewicza 4/6, Warszawa, nr działki 32, obręb 20202.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje następujące roboty budowlane:
 wykonanie instalacji elektrycznej,
Roboty instalacyjne w branży elektrycznej wyszczególniono i opisano w szczegółowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zamieszczonych w części szczegółowej
niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Część ogólna niniejszej specyfikacji odnosi się i zawiera wymagania ogólne dla robót instalacyjnych.
Część szczegółowa niniejszej specyfikacji odnosi się i zawiera wymagania szczegółowe dla
poszczególnych rodzajów robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące:
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków
informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
Informacje o terenie budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację
projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do
ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
Organizacja robót budowlanych
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na ten teren
oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na
potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. Wykonawca
zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona z „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis
przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową
stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą
jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia.
Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym
składować materiałów ani sprzętu.
Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,
c) możliwość powstania pożaru.
Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami
demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom
należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju
wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych
środków ochrony osobistej.
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być
oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a
w przypadkach koniecznych także okulary ochronne.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy
bezpieczeństwo użytkowników.

zostanie

uzgodnione

z Zamawiającym,

mając

na
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Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla
mieszkańców i użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów nie
przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót.
W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla mieszkańców, użytkowników i innych
do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i
Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc.
Ogrodzenie
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu w celu składowania tam materiałów budowlanych,
gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia
bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.
Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i jezdni
powstałych w skutek prowadzenia robót.
Określenia podstawowe
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
SSTWiORB – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i
jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót dla,
których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c. obiekt małej architektury.
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji.
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza
i urządzenia instalacyjne.
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą
jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z wykonywaniem robót budowlanych.
Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania
odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.
Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r.
Nr27, poz.96) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem
Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i
instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby niepodlegające obowiązkowi zgłaszania do
certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać
wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art.
10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).
Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą:
a. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono
zgodność wyrobu budowlanego;
d. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
e. inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f.
nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie
oceny zgodności wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące,
że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.
Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych w odniesieniu do rodzajów
poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej
STWiORB.
b.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania
obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać
instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn w odniesieniu do rodzajów
poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej
STWiORB.
Wymagania dotyczące środków transportu
Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń.
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu w odniesieniu do rodzajów poszczególnych
robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty
budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót:
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2018r poz. 1202, Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888),
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne, część I (wyd. ARKADY),
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część V - Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017.2285),
 Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z późniejszymi
zmianami),



Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami),
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych wymagań
dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03 poz. 859),
 Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót,
 Instrukcjami montażu,
 Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych
instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi
przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych w odniesieniu do rodzajów
poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej
STWiORB.
Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli
jest konieczny do powyższego zakresu robót.
Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować:
 jakość użytego materiału,
 atesty na materiały i urządzenia,
 świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
 oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny
 aprobaty techniczne lub certyfikaty,
 zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
 zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,
 zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót budowlanych,
 jakość i trwałość wykonanych robót,
 zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż.
 protokoły z pomiarów i badań.
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości, odbioru wyrobów i robót budowlanych w
odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI
SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB.
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym.

Opis sposobu odbioru robót budowlanych
Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom:
1) Odbiór częściowy,
2) Odbiór ostateczny końcowy.
Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza
Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia.
Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie
kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych
robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów:
 protokołów odbiorów częściowych,
 terminowości wykonania robót,
 przepisów obowiązującego prawa budowlanego,
 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia,
 protokołów z pomiarów i badań,
 wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu odbioru robót budowlanych w odniesieniu do rodzajów
poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej
STWiORB.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w
oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania.
Dokumenty odniesienia
-

Dokumentacja projektowa,
Przedmiar robót,
SSTWiORB.

Normy i aprobaty techniczne.
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PN-76/E-90304
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PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
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Tytuł
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 1:
Wymagania ogólne
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-1:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-2:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-3:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych
elastycznych
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-4:
Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych
układanych w ziemi
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego - Oprzewodowanie
Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie i
transport
Niezależne systemy zasilania
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty
instalacji i urządzeń
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w
zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – zbiór norm
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych
Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.
Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania.
Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

Inne dokumenty
1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. IV 1997 r.
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U.
Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
3. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz.
U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
4. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.02r.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA
Przedmiot i zakres robót elektrycznych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1kV.
Zakres prac demontażowych





Demontaż istniejących gniazd wtykowych, łączników oświetlenia.
Demontaż istniejących opraw oświetleniowych.
Demontaż istniejącego okablowania w budynku.
Demontaż istniejącej tablicy rozdzielczej.

Zakres prac zasadniczych








Ułożenie linii zasilających.
Montaż rozdzielnic i tablic elektrycznych.
Montaż tras kablowych.
Układanie przewodów i kabli
Montaż osprzętu instalacyjnego.
Montaż opraw oświetleniowych.
Badanie wykonanych instalacji.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących
Wg części ogólnej ST.
Dodatkowo:
 wykonanie instalacji zasilającej urządzenia elektryczne potrzebne do wykonania prac z instalacji
wewnętrznej obiektu
 po zakończeniu prac należy zdemontować instalacje tymczasowe.
Informacje o terenie budowy
Wg części ogólnej ST.
Określenia podstawowe
Obwód - przewód (kabel) wielożyłowy lub wiązka przewodów (kabli) jednożyłowych w układzie
wielofazowym albo kilka przewodów (kabli) jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z
osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.
Trasa instalacji - pas na ścianie budynku, w którym ułożony jest jeden lub więcej obwodów.
Napięcie znamionowe instalacji - napięcie międzyprzewodowe, na które instalacja została zbudowana.
Osprzęt instalacyjny - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania, lub zakończenia
przewodów i kabli.
Osłona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcenia strumienia
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w którym jakakolwiek część rzutu
poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej instalacji
elektrycznej lub innej instalacji.
Zbliżenie - takie miejsce na trasie, w którym odległość między instalacją elektryczną, urządzeniem itp.
jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania osłon
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.
Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony przewodu przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.
Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu - ochrona części przewodzących, dostępnych w
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, oraz z definicjami
podanymi w „Wymaganiach ogólnych”.
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych – branża elektryczna
Użyte materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać odpowiednie atesty.
Przewody elektryczne
Przy budowie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych należy stosować przewody zgodne
z dokumentacją projektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, lub przypadku braku dokumentacji, to w instalacjach wnętrzowych należy stosować następujące typy przewodów elektrycznych:
 DY o napięciu znamionowym do 1 kV,
 LgY o napięciu znamionowym do 1 kV,
 YDY/YDYp o napięciu znamionowym do 1kV.
 Lgy o napięciu znamionowym do 1kV.
 YKY o napięciu znamionowym do 1kV
 NHXH o napięciu znamionowym do 1kV
Przekrój żył kabli i przewodów powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia
i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg norm i przepisów
oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg norm i
przepisów.
Osprzęt
Osprzęt stosowany przy budowie powinien być zgodny z dokumentacją projektową, lub przypadku braku dokumentacji wynikający z przedmiarów robót lub uzgodnień z Zamawiającym, oraz powinien spełniać wymagania skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg norm i przepisów.
Instalacja ochrony od porażeń
Przewody ochronne należy doprowadzić do urządzenia elektrycznego.
Instalacje odbiorcze wykonać w układzie TN-S. , realizowane przy zastosowaniu wyłączników nadmiarowych i wyłączników różnicowo-prądowych. Metalowe kanały wentylacji mechanicznej i instalacji sanitarnej w budynku należy połączyć z szyną wyrównawczą do której należy podłączyć przewód ochronny
PE.
Instalacje oświetleniowe
Oświetlenie w pomieszczeniach objętych zakresem wykonać oprawami oświetleniowymi (oprawy
oświetlenia podstawowego) o parametrach nie gorszych niż podano w projekcie i spełniających poniższe kryteria:
 oprawy muszą być produkowane seryjnie, ich karty katalogowe bez żadnych modyfikacji mają się
znajdować na stronie internetowej producenta, dostępne mają też być na tej stronie pliki fotometryczne
 wszystkie oprawy mają być jednoznacznie identyfikowane z kartą katalogowa za pomocą indywidualnych numerów zamówieniowych , widocznych na etykietach
 barwa światła generowana przez oprawy ma być : 4000K dla pomieszczeń biurowych
 wszystkie oprawy mają mieć aktualną deklarację CE wystawioną przez producenta, oznaczenie CE
musi być także na etykiecie oprawy
 oprawy muszą posiadać ważny certyfikat ENEC
 jeśli wykonawca lub oferent zaproponuje inny typ opraw jak wskazany w dokumentacji, musi przedstawić obliczenia fotometryczne , które udokumentują spełnienie wymagań oświetleniowych wg
normy PN-EN 12 464 przy zachowaniu takiego samego współczynnika zapasu i geometrii pomieszczeń, podpisane przez projektanta z uprawnieniami; sumaryczna moc w kW opraw zamiennych nie może być większa jak opraw użytych w projekcie
 producent daje gwarancję na oprawy



równoważność opraw powinna być oparta na parametrach technicznych mierzalnych i policzalnych
oraz na walorach estetycznych i wizualnych pasujących do projektu wnętrz.
Wysokość montażu osprzętu potwierdzić na etapie realizacji inwestycji z Inwestorem.
Oprawy Oświetlenia awaryjnego stosować z certyfikatem CNBOP, wyposażone w inwertery świecące
po zaniku napięcia , czas podtrzymania min. 1 godzina.
W obiekcje wykonać oświetlenie ewakuacyjne w ciągach komunikacyjnych - oznakować wyjścia. Oznakowanie kierunków ewakuacji wykonać zgodnie z aktualnym planem ewakuacji dla budynku. Oświetlenie wykonać przewodami YDYżo 3-4x1,5 mm2 układanymi p/t i w kanałach kablowych PCV (główne
ciągi).
Instalacja gniazd wtykowych oraz instalacje siłowe
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia wykonać zgodnie z zaleceniami Inwestora. Wszystkie
gniazda montować jako pojedyncze lub w zestawach, wyposażone w bolec ochronny. W pomieszczeniach biurowych gniazda instalować na kanałach instalacyjnych. W pomieszczeniach gniazda porządkowe instalować na wysokości 0,20-0,30 m od podłogi podtynkowo lub w kanałach PCV.
Instalacje gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2 układanym p/t, w kanałach instalacyjnych PCV (główne ciągi instalacyjne). Ostateczny sposób prowadzenia instalacji potwierdzić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Instalacje siłowe zasilić z odpowiednich rozdzielnic / tablic elektrycznych (TE). Dla odbiorników siłowych
wykonać instalację 5- przewodową o przekrojach dostosowanych do mocy urządzeń.
Wymagania dotyczące sprzętu – branża elektryczna
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wnętrzowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:
 młotek udarowy,
 wiertarki wieloczynnościowej,
 bruzdownicy,
 przyrządów pomiarowych.
 drabina / podest / rusztowanie Itp.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie powodują uszkodzeń
i odkształceń materiałów. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej
długości.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego przejazdami oraz dojazdami do miejsca prowadzenia robót.
Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Składowanie
Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo, do czasu gdy będą potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami izolacji, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsce czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie miejsca prowadzenia robót, w miejscach uzgodnionych z Inwestorem, lub poza terenem robót w miejscu zorganizowanym
przez Wykonawcę.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.3003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 407) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Budowa instalacji elektrycznych wewnętrznych
Budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną,
jeżeli taka została opracowana, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót,
w oparciu o obowiązujące przepisy i normy oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu,
należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:
 trasowanie,
 montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów,
 przejścia przez ściany i stropy,
 montaż sprzętu i osprzętu,
 układanie i łączenie przewodów,
 układanie kabli
 podejścia do odbiorników,
 przyłączanie odbiorników,
 ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.

Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami,
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać w liniach poziomych i pionowych.
Trasy kablowe elektryczne układać nad innymi instalacjami z wodą, tj. WK, CO i CT. Dopuszcza się
prowadzenie elektrycznych tras kablowych poniżej instalacji wentylacyjnych (kanały).
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcyjnych
budynków itp.) w sposób trwały, przy pomocy typowych elementów konstrukcyjnych, uwzględniający
warunki technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować.
Układanie przewodów
Układanie przewodów w rurach
Instalację w rurach stosuje się tam, gdzie mogą one być narażone na uszkodzenia mechaniczne. Rury
ochronne układa się natynkowo na uchwytach lub w wykutych bruzdach o takiej głębokości że przykrycie ich tynkiem nie spowoduje wypukłości na ścianach i sufitach. Wciąganie przewodów do rur należy
wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny instalacyjnej.
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów w rury instalacyjne, należy sprawdzić prawidłowość
wykonanego zamocowania sprzętu i osprzętu, oraz jego przelotowość.
Układanie przewodów pod tynkiem
Instalację podtynkową należy wykonać przewodem YDYp, przewody układa się w wykutych bruzdach o
takiej głębokości że przykrycie ich tynkiem nie spowoduje wypukłości na ścianach i sufitach.
Układanie przewodów w korytach kablowych / kanałach PCV
Koryta kablowe i drabiny przeznaczone są jako główne trasy kablowe. Okablowanie układać w sposób
uporządkowany, mocując przewody / wiązki przewodów opaskami zaciskowymi.

Układanie przewodów i połączeń wyrównawczych
Do głównego przewodu wyrównawczego podłączyć przewody ochronne PE. przewodzące obudowy
urządzeń rozdzielczych , metalowe rurociągi, metalowe kanały wentylacyjne, instalację wody i inne
elementy przewodzące dostępne i obce.
Przewody ochronne i wyrównawcze winny być oznaczone barwą żółtozieloną. Wszystkie połączenia i
przyłączenia przewodów biorących udział w ochronnie przeciwporażeniowej winny być wykonane w
sposób trwały pewny i chroniący przed korozją.
Przejścia przez ściany i stropy
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy itp. muszą być chronione
przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych, przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniające nie
przedostawanie się wyziewów.
Przejścia przez ściany, które stanowią oddzielenia przeciwpożarowe, należy wykonywać w przepustach
instalacyjnych o odporności ogniowej niemniejszej niż odporność ogniowa przegrody.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi, należy chronić do wysokości bezpiecznej,
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem należy stosować rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, listwy naścienne itp.
Montaż sprzętu i osprzętu
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:
 puszki rozgałęźne i końcowe,
 łączniki,
 gniazda wtyczkowe
 gniazda dedykowane,
 rozdzielnie skrzynkowe,
 obudowy do osprzętu modułowego,
 osprzęt modułowy,
 zestawy sterujące, lub przyciski.
Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować osprzęt spełniający wymagania norm i przepisów.
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych.
Łączenie przewodów
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie, osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Przewody muszą być ułożone swobodnie, nie mogą być narażone na ciągi i naprężenia. Do danego zacisku
należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest przystosowany. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, ich przyłączenie do instalacji należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów
miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linka), powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
bądź końcówkami kablowymi.
Podejścia do odbiorników
Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz bezpiecznych. Do
odbiorników zainstalowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, podejścia należy wykonywać
przewodami, ułożonymi w rurkach, lub listwach naściennych.
Przyłączanie odbiorników
Aparaty i odbiorniki mocowane na stałe
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić prawidłowość mocowania i ustawiania aparatów i odbiorników, a w szczególności sprawdzić zgodność danych technicznych.
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie
Aparaty i odbiorniki należy instalować zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta urządzenia.

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym, oraz
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Przyłączenia odbiorników dzielimy na 2 rodzaje:
 przyłączenia sztywne,
 przyłączenia elastyczne.
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych, prowadzonych bezpośrednio do odbiorników, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia te wykonuje się do odbiorników stałych,
zamocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom.
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania lub przystosowane są do
przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia elastyczne należy wykonywać przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być realizowana
w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń i instalacji oraz błędnych działań i zachowań
ludzi, prowadzących do porażenia elektrycznego, następowało:
 ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie większych,
niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach,
 ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie samoczynne wyłączenie
uszkodzonych urządzeń.
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:
 uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy,
 spowodowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania)
w przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku na dostępnych częściach przewodzących o
wartości niebezpiecznych dla zdrowia i życia,
 ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,
 jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony.
W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia się ochronę przeciwporażeniową:
przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową),
a) ochrona całkowita : izolacje, pokrywy, osłony,
b) ochrona uzupełniająca : wyłączniki różnicowoprądowe,
przed dotykiem pośrednim (ochronę przy uszkodzeniu),
a) ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania,
urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN,
urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN,
b) urządzenia II klasy ochronności,
Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie wnętrzowych instalacji elektrycznych.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową,
przedmiarem robót.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru założonej jakości.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów.
Na żądanie Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych.
W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania.
Badania w czasie wykonywania robót
Badaniom w czasie wykonywania robót powinny podlegać:
 Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, przewody, listwy naścienne, kanały
instalacyjne, itp.
 Ułożone rury, korytka przed wciągnięciem przewodów.
 Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów.
 Instalacje przed załączeniem napięcia.
 Instalacje wtynkowe przed tynkowaniem.
 Inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.
 Przewody i osprzęt instalacyjny. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami
norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów,
protokołów odbioru albo innych dokumentów.
 Sprawdzenie ciągłości żył. Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz
należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia
należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na
obu końcach linii są oznaczone identycznie.
 Ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych. Zaleca się dokonanie próby z użyciem źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu od 4V do 24V
w stanie bez obciążenia i prądem co najmniej 0,2A.
 Rezystancję izolacji należy zmierzyć pomiędzy:
a) kolejnymi parami przewodów czynnych,
b) między każdym przewodem czynnym a ziemią.
 Rezystancja izolacji, mierzona przy napięciu probierczym 500V prądu stałego jest zadowalająca,
jeżeli jej wartość dla każdego obwodu przy odłączonych odbiornikach jest równa 0,5 M. Pomiary
należy wykonać prądem stałym. Przyrząd probierczy powinien umożliwiać zasilanie napięciem
probierczym 500V przy obciążeniu 1mA.
 Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania.
 Skuteczność środków ochrony przed dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania
sprawdza się w sposób następujący w układach sieci TN:



przeprowadzając pomiar impedancji pętli zwarciowej. Pomiar impedancji pętli zwarciowej należy
wykonywać przy częstotliwości znamionowej obwodu,
sprawdzenie charakterystyk współdziałającego urządzenia ochronnego (tj. oględzin nastawienia
prądów powodujących zadziałanie wyłączników i prądu znamionowego bezpieczników oraz
wykonanie prób urządzeń różnicowoprądowych),
sprawdzenie biegunowości. Jeżeli przepisy zabraniają instalowania w przewodzie neutralnym
jednobiegunowych łączników, to należy skontrolować biegunowość w celu stwierdzenia, czy
wszystkie te łączniki są włączone jedynie w przewody fazowe,
Próby działania. Zespoły, tj., rozdzielnice , napędy, urządzenia sterownicze, blokady, powinny być
poddane próbie działania w celu stwierdzenia, czy są one właściwie zmontowane, nastawione i zainstalowane.

Badania po wykonaniu robót
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania
robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po
wykonaniu robót.

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inwestora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Obmiar robót
Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Jednostką obmiarową dla przewodów i kabli jest metr; dla sprzętu, osprzętu i aparatów jest sztuka.
Ogólne zasady obmiaru robót
Zgodnie ze specyfikacją ogólną.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Zgodnie ze specyfikacją ogólną
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inwestora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
Czas przeprowadzenia obmiar
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania, przed ich zakryciem.
Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
Odbiór robót
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót ulegających zakryciu
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inwestor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora przy udziale Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Zamawiający
ma prawo dokonać potrąceń, pomniejszyć o wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację powykonawczą tj dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji robót,
 dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Z czynności dokonania odbioru ostatecznego zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
mgr inż. Sławomir Łukasiewicz
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
– WYMAGANIA OGÓLNE DLA ROBÓT INSTALACYJNYCH

Nazwa zamówienia:
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Działy robót:
44000000-0 – Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem
aparatury elektrycznej)
45000000-7 – Roboty budowlane
Grupy robót:
44600000-6 – Zbiorniki rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasy robót:
44620000-2 – Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu
45320000-6 –Roboty izolacyjne
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robót:
44621000-9 – Grzejniki i kotły grzewcze
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
45231000-3 – Izolacja cieplna
45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
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ROBOTY W ZAKRESIE:
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne – CPV 45330000-9
I. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH
1.

WSTĘP

1.1
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót
instalacyjnych sanitarnych związanych z przebudową lokalu biurowego Stołeczna Estrada”.
1.2
Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne (ST) dla wykonania i odbioru robót instalacyjnych sanitarnych związanych z
wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych w lokalu biurowym ’Stołeczna Estrada” stanowią zbiór
wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli i jakości robót. Są
one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
* SST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robót.
1.3
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:
I - Warunki ogólne;
II - instalacja wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej;
III - instalacja centralnego ogrzewania;
IV - instalacja klimatyzacji;
1.4
Definicje i pojęcia
Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:
aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute
w celu prowadzenia w nim przewodów- mogą być niewypełnione i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym niepowodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;
certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi;
część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Część
wewnętrzna instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od części zewnętrznej instalacji
lub źródła ciepła;
część zewnętrzna instalacji - część instalacji znajdująca się poza ogrzewanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametrów
czynnika grzejnego pomiędzy tym źródłem i częścią wewnętrzną instalacji;
deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem;
Inspektor Nadzoru – funkcja Inspektora Nadzoru mieści w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektanta;
Kanał ściekowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków gospodarczo-bytowych i przemysłowych;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewen-

tualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;
materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
odpowietrzanie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy
instalacji ogrzewań wodnych;
polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy;
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;
przewód nawiewny - przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia;
przyłącze kanalizacyjne; przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej z siecią
kanalizacji zewnętrznej;
rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót;
wodomierz - przyrząd pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objętości wody, którego
organ pomiarowy (wirnik, tłok) porusza się w wyniku działania naporu hydrodynamicznego przepływającej wody.
Specyfikacje techniczne podane w następnych rozdziałach, dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji sanitarnych i przyłączy należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym
rozdziale.
1.5
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna
być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót.
1.5.2
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- Zamawiającego;
- sporządzoną przez Wykonawcę;
1.5.3
Zgodność robót z dokumentacją i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4

Zmiany i odstępstwa od dokumentacji

a)
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b)
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego
za konieczne - również potwierdzane przez autora projektu.
c)
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej.
d)
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
1.5.5
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
1.5.6
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
a)
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn
powstałych
w
następstwie
jego
sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
 możliwością powstania pożaru;
1.5.7
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
1.5.8
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.

1.5.9
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inspektora Nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11 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 w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń
i inne odnośne dokumenty.
2.

MATERIAŁY

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie, tzn. powinny być:
a)
oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi
albo
b)
umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi
regułami sztuki budowlanej.
2.1

Wymagania dotyczące stosowanych materiałów
2.1.1
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez Ministra Gospodarki i Pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2004 – M.P. 2004 nr 50 poz. 858).
2.1.2
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz,
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury należy na
budowie składować na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez
krótki czas w oddzielnych stosach.
2.1.3
Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń. Rury z polichlorku winylu i polietylenu można składować na
otwartym powietrzu w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż -5°C, zabezpieczając je przed
promieniami słonecznymi i opadami. Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, tak by
rura była podparta na całej długości; wysokość stosu rur nie może przekraczać 1,0 m. Wymagania

techniczne dla rur z innych materiałów lub rur dostarczonych w zwojach powinny być podane przez
producenta.
2.1.4
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed
zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy:
a) wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione;
b) przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
swoje położenie;
c) armatura jest wewnątrz czysta, a zwieradło dochodzi do położenia zamknięcia;
d) uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy
2.1.5
a)
b)
c)

Urządzenia sanitarne
urządzenia sanitarne żeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny być czyste, bez
uszkodzeń powierzchni szkliwionych;
urządzenia sanitarne żeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe składować należy w magazynach zamkniętych lub pod wiatami;
urządzenia sanitarne i urządzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki spłukujące, syfony itp.,
należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura wewnętrzna nie spada
poniżej -5°C;

2.1.6

Uszczelki, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach
lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.1.7

Materiały izolacyjne – wymagania

a)
Materiały stosowane na izolacje cieplne powinny być:
 odporne na działanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich właściwości użytkowych w czasie nie krótszym od założonej żywotności elementu izolowanego,
 wytrzymałe na występujące w czasie transportu, montażu i eksploatacji obciążenia statyczne i dynamiczne,
 chemicznie obojętne w stosunku do materiału, z którego wykonany jest element izolowany,
 odporne na chemiczne działanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
 nietoksyczne.
b)

Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń usytuowanych wewnątrz
budynków powinny spełniać wymagania ochrony ppoż., tzn. nie powinny być łatwo zapalne i
szybko rozprzestrzeniające ogień.

c)

Zawartość siarki ogólnej w materiałach stosowanych do izolacji cieplnej rurociągów i urządzeń
stalowych nie powinna być większa niż 4 g/kg (0,4% wagowo).

d)

Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania, określające zakres i warunki
stosowania danego materiału.

e)

Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta

f)

Płyty, otuliny i kształtki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepło- i zimnochronnej
stosować można do izolacji rurociągów, kanałów i urządzeń, dobierając typ izolacji i jej grubość
odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika i temperatury otoczenia.

g)

Zakres i warunki stosowania innych, niewymienionych wyrobów z porowatych tworzyw sztucznych powinny być zgodne z podanymi w świadectwie dopuszczenia do stosowania.

h)

Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w pomieszczeniach krytych i
suchych.

i) Niezależnie od kontroli jakości producenta, Wykonawca izolacji obowiązany jest sprawdzić cechy zewnętrzne dostarczonych materiałów.
Sprawdzenie cech zewnętrznych materiałów polegać powinno na przeprowadzeniu oględzin wybranych
losowo wyrobów z każdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mieć krawędzie oraz

płaszczyzny czyste i nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub
warunkach technicznych.
2.2

Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu
robót.

2.3

Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4

Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy
w
miejscu
legalnego
składowania.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.5

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

2.6

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.

Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną niedopuszczone do ich stosowania.
4.

Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.

Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.1

Połączenia rur
5.1.1

Połączenia gwintowane
a) Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego i ciężkiego przy ciśnieniu roboczym czynnika nieprzekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.
b) Połączenia gwintowane można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych nieprzekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia wykonane są w ich materiale rodzimym.
c) Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie
złączki.
d) Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi
specjalnych lub uniwersalnych. Bez względu na dokręcania niedopuszczalne jest
dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę
teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi
w tworzywie (bez wkładek metalowych) nawet, gdy gwint ukształtowany w tworzy-

wie ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z gwintami wykonanymi
w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody).
5.1.2

Połączenia kielichowe
Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury
po¬przedniej. Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić szczelinę 3-5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu pod
warunkiem, że szczelina między rurą i kielichem będzie wynosić, co najmniej 6 mm.
Przy połączeniach kielichowych stosować jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

5.1.3

Połączenia zaciskowe rur
a) Połączenie powinno być wykonane zgodnie z poniższymi wymagania ogólnymi i
wymaganiami producenta elementów połączenia. Wymagania producenta elementów połączenia nie mogą być sprzeczne z poniższymi wymaganiami ogólnymi.
b) Połączenie zaciskowe rur PE-Xc wykonane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na rurze. Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane przez
zaprasowane pierścieniowe, za pomocą praski, łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

5.2

Montaż przewodów rurowych
5.2.1

Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

5.2.2

Dopuszcza się użycie 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.

5.2.3

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić materiałem trwale plastycznym.
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości
ściany lub stropu.

5.2.4

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych należy mocować do ścian za pomocą uchwytów, przy czym przy wysokości kondygnacji poniżej 3,0 m należy zastosować jeden uchwyt
w połowie wysokości kondygnacji. Z uchwytu tego można zrezygnować, jeżeli przejście
przez strop wykonane jest w tulei, średnica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co
najmniej jeden punkt stały. Przy kondygnacjach wyższych odstęp między uchwytami nie
powinien przekraczać następujących wartości:
Średnica rury
15 - 20 mm
25 - 32 mm
40 - 65 mm
80 mm i większych

Odstęp między uchwytami
3,0 m
4,0 m
6,0 m
6,0 m

przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejście
przez strop wykonane w tulei można traktować jako uchwyt, jeżeli na przewodzie pionowym
jest co najmniej jeden punkt stały. Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie
może przekra
ości przewodu pionowego.
5.2.5

Przewody poziome długości powyżej 2,0 m prowadzone po ścianach budynku należy mocować do ścian za pomocą haków lub uchwytów.

5.2.6

Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartości: Cu + Ag 99,9%;
0,0155 - 0,040%

5.2.7

Rury miedziane dla instalacji wodnych i grzewczych wykonane wg wymagań normy En133/20.

5.2.8

Przewody miedziane układane pod tynkiem powinny być na całej długości owinięte otuliną,
umożliwiającą ich termiczne ruchy.

5.2.9

Przewody układane w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem o ich ścianki
przez owinięcie otuliną.

5.2.10 Do mocowania rur miedzianych stosować uchwyty z miedzi, tworzyw sztucznych lub z blachy stalowej z podkładką ochronną np. gumową.
Rozstaw uchwytów mocujących dla rur miedzianych:
średnica dz
15
18
22
rozstaw
1,25
1,50
2,00

28
2,25

35
2,75

5.2.11 Rury kielichowe należy układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu czynnika.
5.2.12 Kolana, łuki itp. kształtki przewodów stalowych czarnych należy wykonywać, jako gięte na
zimno w zakresie średnic do 50 mm, jako gięte na gorąco z napełnieniem piaskiem lub jako
spawane elektrycznie z połówek tłoczonych w zakresie średnic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne spłaszczenie rury przy gięciu nie może przekraczać 10 % jej zewnętrznej średnicy. Dla przewodów o średnicach D"> 150 mm należy stosować kształtki wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentów; liczba segmentów na jedno kolano nie może być
mniejsza od trzech.
5.3

Montaż armatury
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest
zainstalowana.
Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych; umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację.
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś
przewodu.
Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem
ruchu
czynnika
w
przewodzie.
Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką
nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury.

5.4

Montaż urządzeń
5.4.1

Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku - warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolnopomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego
parametru. W szczególności:
- termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 1°C,
- manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm.

a) Aparaturę kontrolno-pomiarową automatycznie rejestrującą należy montować na tablicach lub
pulpitach z zachowaniem warunków i instrukcji podanych przez producenta.
b) Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować:
 po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania,




w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej
światłem sztucznym,
w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem.

5.5

Montaż izolacji
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób
szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.
Materiały przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia. Grubość
wykonanej izolacji cieplnej nie powinna różnić się od grubości podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej więcej niż o 5 - 10 %. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomocą specjalnych systemowych rozet.
Rozety powinny być zamocowane za pomocą opasek.

5.6

Zabezpieczenie antykorozyjne
a) Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych stalowych wchodzących w skład
instalacji.
b) Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych.
c) Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

5.7

Przygotowanie powierzchni do malowania
a) Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z
procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia.
b) Powierzchnie należy przygotować, przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin.
c) Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6
godzin. Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego.
d) Oczyszczanie powierzchni ręczne należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych.
e) Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed
oczyszczaniem mechanicznym.
f) Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył.

5.8

Warunki prowadzenia prac malarskich
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.
Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyżej 40°C.
Nie dopuszcza się prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgły, śniegu, gradu, silnego
wiatru (powyżej 6 m/s), oraz jeżeli na powierzchni malowanej występuje rosa.
Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu najeży poddać renowacji.
Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby
techniczne malarskie.
Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem,
na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich.

Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając
materiał. Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po
wyschnięciu warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub
pęknięć.
6.

Kontrola jakości

6.1

Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2

Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

6.3

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4

Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez wykonawcę zaaprobowanych przez Inspektora.

6.5

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.6

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7

Dokumenty budowy
6.7.1

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:





datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,



przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.
6.7.2

Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.7.3

Deklaracje zgodności
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia, o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

6.7.5

Pozostałe dokumenty budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.

Obmiar robót

7.1

Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane
zostaną
poprawione
wg
instrukcji
Inspektora
Nadzoru.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2

Zasady określenia ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.

Odbiór robót

8.1

Rodzaje i odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.
W przypadku robót. tzw. „zanikających” (np. przewody wewnętrzne kryte w bruzdach lub w kanałach
podpodłogowych), które muszą być wykonane przed zakończeniem całości urządzenia należy
przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu
właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi

wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszymi ST.
Na żądanie Inspektora Nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz
armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w
przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne
3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia
decyzji powtórnego wykonania wszystkich połączeń.
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół
odbioru robót (elementów).
8.4

Odbiór ostateczny robót
8.4.1

8.5

Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
 Recepty i ustalenia technologiczne,
 Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i
ew. PZJ,
 Protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,
 Protokoły wykonanych prób i badań,
 Świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających
odbiorom technicznym, np: zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
 Instrukcje obsługi,

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 Inne dokumenty zgodnie z umową i ustawą Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
8.6
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 00.08.04 „Odbiór ostateczny robót”.
9.




Przepisy związane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 2006 nr 156, poz. 1118).
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Wykaz norm, normatywów i wytycznych

PN-B-01706:1992
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą PN-B01706:1992/Az1:1999
PN-EN 1717:2003
Ochrona przed wtórnymi zanieczyszczeniami wody w instalacjach
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez
przepływ zwrotny.
PN-M-75002:2012
Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i
badania.
ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do
wody.
BN-83/8971-06.00
Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 1:
Postanowienia ogólne i wymagania
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 2: Kanalizacja
sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia.
PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych – wraz ze zmianą PN-EN
1610:2002/Ap1:2007
PN-B-01707:1992
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 476:2012
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i grawitacyjnej.
PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych – wraz ze zmianą PN-EN
1610:2002/Ap1:2007
PN-EN ISO 9251:1998Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów -słownik.
PN-B-01421:1990
Ciepłownictwo. Terminologia.
PN-B-01430:1990
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02421:2000
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-M-75016:1992
Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-EN 215:2005
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań – wraz ze
zmianą PN-EN 215:2005/A1:2006
PN-EN 442-1:1999
Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne – wraz ze zmianą PN-EN 4421:1999/A1:2005
PN-EN 442-2:1999
Grzejniki – Moc cieplna i metody badań – wraz ze zmianami PN-EN 4422:1999/A1:2002, PN-EN 442-2:1999/A2:2005
PN-EN 442-3:2005
Grzejniki – Część 3. Ocena zgodności.
PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa. Metoda ustalania wielkości elementu napędowego.
PN-H-02650:1989
Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-64/B-10400
Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-02420:1991
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
PN-H-74200:1998
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-ISO 6761:1996
Rury stalowe. Przygotowanie rur i kształtek do spawania.
PN-H-97051:1970
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne.
PN-70/N-01270.01
Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.
PN-70/N-01270.03
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych
czynników.
PN-EN ISO 6708:1998Elementy rurociągów – Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego).
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – metoda obliczania projektowego
obciążenia cieplnego
PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.
PN-EN 12792:2006 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia
II.

INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I KANALIZACJI

1.

Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i
odbioru robót instalacyjnych sanitarnych ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacyjnych (sanitarne)
związanych z przebudową lokalu biurowego.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
związanych z przebudową przedmiotowego loklu, stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
Wewnętrzne instalacje wodne i kanalizacji obejmują:
a) Przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzające wodę do armatury czerpalnej:
baterii umywalkowych, baterii zlewozmywakowych, płuczek ustępowych, zaworów czerpalnych, pisuarów.
b) Przewody wraz z uzbrojeniem doprowadzające podgrzany czynnik do odbiorników ciepłej
wody użytkowej,
c) Przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych znajdujących się wewnątrz biura do istniejących pionów kanalizacyjnych.

2.
Materiały
Do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wewnątrz budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne
Obowiązują ogólne wymagania dotyczące materiałów (Dział I, pkt. 2) i dodatkowo:

2.1 Rury kanalizacyjne
a) rury i kształtki kielichowe z PVC - łączone na kielichy z uszczelką gumową wg PN-EN 13291:2001 i PN-EN 681-1:2002,
2.2 Rury wodociągowe
Rury i kształtki polipropylenowe PP PN16 łączonych za pomocą kształtek systemowych.
2.3 Armatura
a) zawory przelotowe odcinające gwintowane kulowe,
b) płuczki ustępowe,
c) baterie umywalkowe,
d) baterie zlewozmywakowe,
e) pisuary,
f) wpusty kanalizacyjne,
g) zawory czerpalne,
2.4 Biały montaż
a) umywalki porcelanowe,
b) miski ustępowe kompaktowe,

c) pisuary,
d) zlewozmywaki,
e) kratki ściekowe.
3.

Sprzęt
Ogólne wymagania sprzętu (Dział I, pkt. 3). Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów
należy wykonywać przy użyciu podnośnika widłowego.
Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia montera instalacji hydraulicznej, a w szczególności: wiertarki z udarem, młoty wiercącokujące, pilarki do metalu, sprzęt spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice ręczne i mechaniczne. Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej:
kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

4.

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu (Dział I, pkt 4).
Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów należy wykonywać przy użycia podnośnika
widłowego.
Transport rur z PP musi się odbywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
Rury przewożone są w paczkach kartonowych. Czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby
ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Do rozładunku nie wolno stosować zawiesi z lin
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowane pojedynczo można je zdejmować ręcznie
lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontakt
z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw
sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 metry
wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe
podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach
o szerokości min 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż2m, W stercie nie powinno znajdować
się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 10m. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować się na spodzie! Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiającym swobodne przewietrzenie.
Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność na
uderzenie oraz spowodować ich odbarwienie.
Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być pakowane i
transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne
muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności
względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby
należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to
możliwe
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich
materiałów.
Transport rur z PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę,
aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny
one spoczywać na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie
max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż
długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów.

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby
ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane
luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości,
to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz
nie wyżej niż 1,0m. Rury o różnych średnicach powinny byś składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną
ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający
swobodne przewietrzanie.
Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.
Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny być pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami
transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi . Szczególnie
gwinty wyrobów stalowych takich jak pompy bądź stalowe łączniki muszą być chronione przed
korozją, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze
nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich
materiałów.
5.

Wykonanie robót
5.1 Roboty montażowe
a) Do rozpoczęcia montażu instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji można przystąpić po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, że:
 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych,
 elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji
wodociągowo -kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym.
b) Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne
rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez
Inwestora i Projektanta.
c) Przewody wodociągowe, kanalizacyjne należy prowadzić zgodnie z zaleceniami projektanta
w warstwie stropu podwieszanego, na ścianach lub w warstwach posadzki.
d) Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu
betonowym.
e) W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny
być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń
między rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki.

f)

Przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód dopuszcza
się stosowanie odsadzek, z tym, że przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 m)
odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 450.

g) Przewody instalacyjne mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy
czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
h) Przewody w bruzdach oraz w warstwie posadzki powinny mieć izolację cieplną.
i)

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC powinny być prowadzone w
odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych mierząc od powierzchni rur. W przypadku,
gdy odległość ta jest mniejsza niż 10 cm, należy zastosować izolację cieplną. Przewody należy również izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu: w przewodach wodociągowych -powyżej +300C,
w przewodach kanalizacyjnych -powyżej +450C.

Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo
podłogi powinna wynosić co najmniej:
 dla przewodów średnicy 25 mm
-3 cm,
 jw., lecz
32-50 mm
-5 cm,
 jw., lecz
65-80 mm
-7 cm.
Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić
10 cm.
j)

k) Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się
drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.
l)

Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

m) Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów
zasilanych z innych źródeł; niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z instalacją centralnego ogrzewania.
n) Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej
zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na
zewnętrznej powierzchni rur.
o) Izolację cieplną instalacji zlokalizowaną na dachu należy zabezpieczyć przed wpływem
czynników atmosferycznych.
p) Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z
wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów niewpływających ujemnie na jakość wody i
mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upoważnioną
przez Ministra Zdrowia.
q) Wewnętrzne przewody kanalizacji sanitarnej należy wykonywać z rur PVC bezciśnieniowych.
5.2 Roboty towarzyszące i tymczasowe
Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji łącznie z montażem uchwytów i podwieszeń.
Prace pomocnicze: przebicia ścian, stropów, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetonowaniem. Prace pomocnicze wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
robót budowlano-montażowych” Tom I Budownictwo Ogólne. Zakres robót obejmie oznakowanie i zabezpieczenie przejść w budynku.

5.3 Montaż przewodów wodociągowych
a) Technologia łączenia rur wodociągowych powinna być zgodna z wytycznymi producenta.
Montaż powinien odbywać się przy użyciu odpowiedniego sprzętu dopasowanego do zastosowanych połączeń.
b) Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać poprzez kształtki systemowe.
5.4 Montaż przewodów kanalizacyjnych
a) Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego
średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-200, należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej tak, aby odległość
między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm.
b) Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić:
 100 mm - od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kanalizacyjnych w łazienkach,
 150 mm - od 2 i więcej misek ustępowych, przyborów kanalizacyjnych w zakładach
zbiorowego żywienia oraz przy kilku przewodach razem połączonych.

c) Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić:
 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podłogowego,
 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek,
wpustów podłogowych,
 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych.
d) Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od
średnicy przewodu wynoszą:
 dla przewodu średnicy
100 mm -2,5%,
 jw., lecz
150 mm -1,5%,
 jw., lecz
200 mm -1,0%.
e) Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie
technicznym, mogą wynosić: 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów.
f)

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą
trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 450.

g) Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie
przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na
przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny
być mocowane niezależnie.
h) Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
 dla rur z PVC o średnicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
 dla rur z PVC o średnicy powyżej 110 mm -1,25 m.
i)

Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i
kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych.

j)

Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczenie:




pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów; czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów,
czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację,
lecz utrudniające dostęp osobom niepowołanym,

5.5 Montaż przyborów i urządzeń
a) Umywalki i pisuary należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz
właściwe użytkowanie przyborów. Miski ustępowe mocowane do ściany za pomocą systemowych stelaży podtynkowych.
b) Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować
niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów
sanitarnych powinna co najmniej:
 przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,
 przy wpustach podłogowych - 50 mm,
 Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysoko


ego ustawiania umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących
umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m.
Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące.

5.6 Montaż armatury
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji.
Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do grupy przyborów należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy.
Do baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury.
5.7 Izolacja cieplna
Zgodnie z warunkami ogólnymi.
Do izolacji przewodów rurowych stosować izolację cieplną ze spienionego polietylenu (posiada
właściwości samogasnące, odporna na dyfuzję pary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach lub posadzkach izolować materiałem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwą zewnętrzną przed agresywnymi materiałami budowlanymi.
6.
Kontrola jakości – badania
Zgodnie z warunkami ogólnymi.
6.1 Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność.
a) Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego
powyżej 0C.
b) Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.
c) Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić
kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.
d) Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za
pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego przystosowanego do wykonywania prób ciśnieniowych. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5

krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i połączeniach.
e) Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 550C. Podczas drugiej próby należy
sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na
gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.
f)

Sprawdzoną instalację poddać dezynfekcji przez chlorowanie i wypłukać wodą wodociągową. Próbki wody ze zdezynfekowanej i wypłukanej instalacji poddać badaniu bakteriologicznemu. W przypadku negatywnego wyniku próby bakteriologicznej proces dezynfekcji, płukania i badania próbek wody powtarzać, aż do uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego.

7.
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:
a) pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie
ich wodą na całej wysokości,
b) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
c) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze
i przemysłowe sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego
pion z poziomem poprzez oględziny.
8.

Obmiar robót
Zgodnie z warunkami ogólnymi.
Jednostkami obmiarowymi są:
a) 1 szt. urządzenia każdego rodzaju,
b) 1 szt. armatury każdej średnicy i rodzaju,
c) 1 m rury każdej średnicy i rodzaju,
d) 1 m izolacji każdej średnicy.

9.

Odbiór robót
9.1 Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
a) przebieg tras kanalizacyjnych,
b) szczelność połączeń kanalizacyjnych,
c) sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
d) elementy kompensacji,
e) lokalizacja przyborów sanitarnych.
9.2 Odbiór częściowy
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie
jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i
dokonany zapis w Dzienniku Budowy.
9.3 Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami niniejszego rozdziału oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych.

Przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów
częściowych i prób szczelności.
W szczególności należy skontrolować:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
III.

użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
prawidłowość wykonania połączeń,
jakość zastosowania materiałów uszczelniających,
wielkość spadków przewodów,
odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,
prawidłowość ustawienia armatury,
prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
jakość wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,
zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania i
odbioru robót instalacyjnych centralnego ogrzewania związanych z przebudową przedmiotowego biura.

1.2

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji centralnego ogrzewania, związane z przebudową przedmiotowego biura, stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli i jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów (Dział I, pkt. 2) i dodatkowo

2.1

Rury
Rury polipropylenowe PP PN16,

2.2

Grzejniki
a) stalowe płytowe,

2.3

Armatura
a)
b)
c)
d)
e)

2.4

zawory odcinające gwintowane kulowe,
zawory grzejnikowe z głowicą termostatyczną,
zawory odcinające gwintowane kulowe z kurkiem spustowym,
samoczynne odpowietrzniki,
zawory równoważące,
Urządzenia
Brak

3. Sprzęt
Zgodnie z ogólnymi wymaganiami (Dział I, pkt.3).
4. Transport
Zgodnie z ogólnymi wymaganiami i dodatkowo:
Transport rur musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę,
aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny
one spoczywać na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie

max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż
długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego.
Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki
sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej.
Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o
szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować
się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m.
Rury o różnych średnicach powinny byś składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny
znajdować się na spodzie.
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z kamionki
nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.
Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.
Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folią samokurczliwą należy przewozić w krytych środkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub waletowanie Trzeba przewodzić
fachowy zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportować
długich grzejników ułożonych na krótkich paletach lun na innych grzejnikach. Grzejniki muszą
być tak magazynowe, aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest
składanie grzejników na wolnych i niezadaszonych powierzchniach. Palety grzejników płytowych i drabinkowych można układać maksymalnie w dwóch warstwach na równej podłodze.
Całe opakowanie należy zdjąć z grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych.
Armatura, kształtki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny być pakowane i
transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznymi oraz korozja. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu
zabezpieczenia materiałów przed wpływem atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne
muszą być chronione przed korozją, natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. Składowanie
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie
większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W
pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich
materiałów.
5. Wykonanie robót
5.1

Montaż rurociągów
Ogólne wymagania dotyczące montażu.
a) Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego należy prowadzić ze
spadkiem wynoszącym co najmniej 5 ‰ w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła
do źródła ciepła lub odwodnienia.
b) 2. W najniższych punktach załamań sieci rurociągów należy zapewnić możliwość spuszczenia
wody, natomiast w punktach najwyższych - możliwość odpowietrzenia.
c) 3. Przewody instalacji c.o. prowadzone w podłodze układać w warstwie styropianu, opcjonalnie
w rurze osłonowej karbowanej typu „peszel” stosując łagodne łuki.

5.2

Montaż elementów grzejnych
a) Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.
b) Minimalne odstępy grzejników:
 od ścian za grzejnikiem
- 5 cm
 od ściany bocznej
-15 cm
 od podłóg
- 7 cm
 od podokienników
- 5 cm
 od sufitu
-30 cm.
c) Grzejniki stalowe płytowe należy montować na systemowych wspornikach dostosowanych do
typu grzejnika
d) i przymocować do ściany minimum dwoma uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika.
Grzejniki konwektorowe mocować na systemowych nóżkach.
e) 4. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych.
f) 5. Podłączenie grzejników za pomocą systemowych kolanek lub trójników zaciskowych z rurką
niklowaną.

5.3

Montaż rur, armatury i urządzeń
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi (Dział I, pkt.5)
a) Rurociągi łączone będą poprzez zgrzewanie;
b) Montowane odpowietrzniki automatyczne powinny posiadać zawór stopowy;
Przed przystąpieniem do montażu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.
Przewody muszą być szczelne, nieuszkodzone ani nieskorodowane. Rury należy łączyć za
pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały.
Rury można przycinać na placu budowy do żądanej długości.
Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu
wody.
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą
prostopadle.
Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur.
Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od
średnicy rury.
Przed przystąpieniem do montażu armatury trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.
Armatura przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana.
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w
przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń grzewczych.
Armatura powinna być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli,
mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe naturalne.
Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położeniu zamkniętym powinien
szczelnie zamykać przepływ wody.
Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do ściany
budynku. Mocowanie do ściany należy wykonać przy użyciu zestawów do mocowania
znajdujących się w komplecie z grzejnikami.
Grzejnik powinien być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robót
wykończeniowych.
Rurociągi można połączyć do grzejnika za pomocą śrubunków przyłączeniowych lub też przy
zastosowaniu szerokiego asortymentu zaworów odcinająco-regulacyjnych powrotnych (w
wykonaniu prostym lub kątowym).

5.4
Izolacja cieplna
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi (Dział I, pkt. 5, pdpkt. 5.5)
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego prowadzone po
wierzchu należy zaizolować otuliną izolacyjną np. z pianki polietylenowej o grubościach wg aktualnych

Warunków technicznych.
5.5

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zgodnie z wymaganiami ogólnymi (Dział I, pkt. 5, pdpkt. 5.6)
6. Kontrola jakości robót
Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” opr. Przez COBRTI Instal - zeszyt 6.
a) Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić
szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy, a ich wpływ na
warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru.
b) Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po
zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym.
c) Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte, ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu.

6.1

Ocena regulacji i kryteria oceny
a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C,
b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:
 skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72
godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego wię





skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez
sprawdzenie co najmniej ręką "na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,
skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach,
skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z
obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach 10%
obliczeniowego spadku ciśnienia,
skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu.

7. Kontrola jakości robót – badania
7.1

Badanie szczelności na zimno
a) Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewn. niższej
od 00C.
b) Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed poma¬lowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jeżeli postęp
robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji.
c) Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą
próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. W przypadku stosowania grzejników z blachy stalowej, niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą sieciową z miejskiej sieci cieplnej.
d) Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +50C) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W
tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować

szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody
w instalacji.
e) Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć naczynie
wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej,
podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: -0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa -0,02 MPa przy zakresie wyższym. Wartości ciśnienia próbnego należy przyjąć w wysokości: 0.6 MPa.
f)

7.2

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.:
 manometr nie wykaże spadku ciśnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),
 ciśnienie na manometrze nie spadnie więcej niż o 2% (w przypadku instalacji wykonanej w technologii gwintowanej),
 nie stwierdzono przecieków ani roszeń szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach.

Badanie szczelności i działania w stanie gorącym
a) Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji.
b) Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w
miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczających parametrów obliczeniowych.
c) Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być
ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin.
d) Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń,
uszczelnień, dławic itp. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć.
Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.
8. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót.
Jednostkami obmiarowymi są:
a) 1 szt. urządzenia każdego rodzaju,
b) 1 szt. armatury każdej średnicy i rodzaju,
c) 1 m rury każdej średnicy i rodzaju,
d) 1 m izolacji każdej średnicy.
9. Odbiór robót
Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy przeprowadzać na podstawie „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 opr. Przez COBRTI Instal oraz
dokumentacji powykonawczej.

IV.

INSTALACJA KLIMATYZACJI
1. Wstęp

1.1

Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga odpowiednich akceptacji.

1.2

Przedmiot stosowania ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie instalacji klimatyzacji związanych z przebudową przedmiotowego biura.

1.3

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji klimatyzacji związanych z przebudową przedmiotowego biura, stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli i jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
1.4

Zakres robót
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzenia skroplin. Zakres rzeczowy
obejmuje:
a) dostawę i montaż układu klimatyzacyjnego;
b) wykonanie połączeń technologicznych rurociągami miedzianymi chłodniczymi
c) próby szczelności instalacji oraz regulacja wraz z uruchomieniem instalacji ujętych w projekcie wykonawczym.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów (Dział I, pkt. 2) i dodatkowo:
Do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe podane w wykazie materiałowym bądź równoważne, o parametrach technicznych, takich samych, jak urządzenia podane w dokumentacji
projektowej,
- Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej,
- Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe atesty
higieniczne, p. poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwiązań materiałowych,
które są celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikającego z dokumentacji projektowej.
- Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje również dostawę i montaż układów sterowania pracą klimatyzatorów.
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów.
Dostarczone urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności, zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń.
W przypadku wymiany na nowe jednostki, urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty należy
dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót montażowych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą Zharmonizowaną.
3. Sprzęt
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla
danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
robót. Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych
do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń
niezbędnych do wykonania robót. Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych
opakowaniach. Pozostałe elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich
uszkodzeniem. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy
przestrzegać zaleceń wytwórców. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się ostrożnie. Transport
obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy. Urządzenia i elementy instalacji
mogą być przewożone wewnętrznie dowolnymi, lecz bezpiecznymi środkami transportu.
5. Wykonanie robót
5.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją
umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów
Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z dokumentacją projektową.
5.2 Roboty budowlane
Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach
jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych,
tymczasowych). Roboty montażowe instalacji klimatyzacji powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń.
5.3 Montaż urządzeń
Wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie z zakresie instalacji klimatyzacyjnych. Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją TechnicznoRuchową poszczególnych producentów. Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanego urządzenia.
6. Kontrola jakości robót
6.1 Badania jakości i poprawności robót
Należy sprawdzić
a) Kompletność klimatyzatorów, znaki fabryczne
b) Stan techniczny – wizualny
c) Rozruch i regulacja
6.2 Urządzenia
Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny
posiadać dokumenty: kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu, warunki gwarancji.
6.3 Przewody hydrauliczne
Próbę szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne ciśnienie robocze zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. Po pozytywnej
próbie szczelności, instalację napełnić czynnikiem chłodniczym.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
a) sztuka – parownik sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
b) sztuka – skraplacz sprawny technicznie dla instalacji klimatyzacyjnej;
c) sztuka – rozdzielacz czynnika chłodniczego;
d) mb – dla instalacji chłodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin.
8. Odbiór robót
Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiorom częściowym mogą podlegać prace
zanikające, stanowiące etapy funkcjonalne i mające istotny wpływ na realizację całości zadania.
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
a) zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji;
b) przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;
c) przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzeń
d) posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (zaświadczenia właściwych jednostek i
organów, świadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza);
O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru Wykonawca
bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego. Prace
zakończą
się
spisaniem
protokołu
bezusterkowego odbioru, co jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót
montażowych.

