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1. DANE OGÓLNE
2

1. Wstęp
1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia dla zadania:
PRZEBUDOWA WARSZTATÓW SZKOLNYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM.
67-300 Szprotawa, ul. Koszarowa 10.
Dz. ew. nr: 321/129, obręb Szprotawa, Gmina Szprotawa.
Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia są warunki określone w SIWZ oraz
wymagania i warunki techniczne określone przepisami, które regulują:
● Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
późn.zm.).
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., nr 75,
poz. 690 z późn.zm)
● Ustawa o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. z 2003, nr 121,poz.1138)
● Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 01.62.627 z późn. zm).
● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 48 z 2003r. poz. 401)
● Polskie Normy i Normy Branżowe
1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia
1.2.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe
Realizowany projekt zakłada przebudowę istniejącego części budynku na potrzeby szkolnictwa
zawodowego o profilu gastronomicznym przy Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie.
Budynek podzielony jest na trzy segmenty A,B,C. Zakres robót budowlanych obejmuje
przebudowę pomieszczeń parteru, obecnych sal lekcyjnych na pracownie techniczne do nauki
praktycznej dla uczniów o profilu gastronomicznym. Przedmiotowe pomieszczenia znajdują się w
segmencie A budynku ZSZ.
W ramach opracowania nie projektuje się przebudowy układu funkcjonalnego i komunikacji.
W pomieszczeniach pomiędzy salami lekcyjnymi nr 1,2 zostanie wykonany otwór szerokości
3,0m celem połączenia pomieszczeń i wspólnego prowadzenia zajęć. W przedmiotowym otworze
zamontowane zostaną rozsuwane harmonijkowe drzwi oddzielające pracownie. Pomieszczenia
zostaną wyposażone w urządzenia i sprzęt niezbędny do prowadzenia nauki zawodu.
W pomieszczeniu obsługi gości i bufetowej projektuje się likwidację części ścian przez co
zwiększa się powierzchnia pomieszczenia, kosztem części komunikacji.
Stolarka drzwiowa wewnętrzna podlega wymianie.
Pomieszczenia sanitariatów zostaną przystosowane do ilości uczniów z wydzielonymi
pomieszczeniami na szatnie gdzie znajdować się będą szafki metalowe podwójne z ławeczką.
We wszystkich pomieszczeniach pozostawia się wentylacje grawitacyjną za pomocą istniejących
kanałów wentylacyjnych, a w pomieszczeniach pracowni nr 1 i 2 zaprojektowano wentylację
wyciągową z czerpniami ponad pionami kuchennymi i piekarnikiem.
1.2.2. Zakres robót objętych ST
Roboty rozbiórkowe, - ściany,
Ściany – rozbiórki i uzupełnienia ścian, zmniejszenia lub zamurowania otworów okiennych i
drzwiowych, wykuwanie nowych otworów
Stolarka budowlana – PVC, aluminiowa
Tynki – kat. III, gładzie gipsowe, malowanie,
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Szczegółowe wymagania dotyczące termomodernizacji ujęto opisie technicznym i rysunkach
Projektu Budowlanego.
1.3. Definicje i skróty
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.3.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, także odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
1.3.2. 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
1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty
kontenerowe i inne
1.3.4. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.3.5. 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, w tym służące
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod śmietniki.
1.3.6. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.3.8. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych
niż budowa obiektu budowlanego
1.3.9. dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metoda montażu także dziennik montażu.
1.3.10. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.3.11. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.3.12. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
1.3.13. 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, wprowadzany do obrotu
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowiącym integralna całość użytkowa.
1.3.14. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.3.15. droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich
zakończeniu.
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1.3.16. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie
wykonywania robót.
1.3.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszącą ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę.
1.3.18. rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.3.19. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób
Związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.
1.3.20. materiały — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
1.3.21. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
1.3.22. polecenia Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.3.23. projektant - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca
autorem dokumentacji projektowej.
1.3.24. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robót budowlanych.
1.3.25. 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.
1.3.26. cześć obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego
zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą
do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.3.27. ustalenia techniczne — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych.
1.3.28. aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczna wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę
upoważniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami)
1.3.29. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i_ należycie
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, _e zapewniono
zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczna (w wypadku wyrobów, dla
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których nie ustalono PN).
1.3.30. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona norma lub innym dokumentem
normatywnym.
1.3.31. Inżynier - oznacza osobę powołana przez Zamawiającego do działania, jako Inspektor
Nadzoru w niniejszym Kontrakcie
1.3.32. Specyfikacja - oznacza specyfikacje Robót załączona do Kontraktu.
2. Prowadzenie robót
2.1. Ogólne zasady wykonania robót
Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano –
montażowych i specjalistycznych, umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie
przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna ST ma
zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia
na budowę. Integralną częścią Specyfikacji Technicznej sa Projekty Budowlane i Wykonawcze, na
podstawie których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania
budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacja
umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacja umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków
wykonawcy i uważa sie, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych
pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacja umowy uwzględnia
wyniki badan materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestie.
Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
2.2. Teren budowy
2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, dwa
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
2.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Inwestycji załączoną do Dokumentów Przetargowych:
Dokumentacja Projektowa będącą w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający posiada projekt
budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane".
Dokumentacje Projektowa Powykonawcza opracowuje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej
o ile zmiany w trakcie wykonania Robót będą wymagały sporządzenia takiej Dokumentacji.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentacje powykonawcza całości
wykonanych robót, w tym również dokumentacje geodezyjna .
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. w/w dokumentacji.
2.2.3. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 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
dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliska 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 Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia
i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budowa i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
Robót.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzien. i w nocy) tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktowa. W Cenę Kontraktowa włączony
winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i
montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W
Cenę Kontraktowa winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy
i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia,
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń
i zezwoleń.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu
budowy.
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2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie 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:
• lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.
2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały sa szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów.
2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne
i naziemne, 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.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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2.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inżyniera.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
2.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje
sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i sa uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do Robót od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia
przez Inspektora Nadzoru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później ni_ w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
2.2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót.
2.2.13. Odbiory
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest
wykonać własnym staraniem.
Uznaje sie, _e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i sa uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne musza spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane".
3. MATERIAŁY
Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót musza
uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z 2003 r. z póz. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa
potwierdzające odpowiednia jakość materiałów.
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i
sa dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .
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3.1. Źródła szukania 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 i
odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego Źródła nie oznacza automatycznie, _e wszelkie
materiały z danego Źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, _e materiały
uzyskane z dopuszczonego Źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.
3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.
4. SPRZET
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt biedacy własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 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 Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i
nie dopuszczony do Robót.
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5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą
usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
6. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczęcie budowy następuje z chwila podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy:
- wykonaniu niwelacji terenu,
- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektów,
- wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę
lub zgłoszeniem.
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 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 lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później ni_ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założona jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości Robót
i materiałów.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, atesty i instrukcje montażu, stosowania,
wbudowania stosowanych materiałów. Wykonawca nie będzie stosował podmian materiałów
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów na inne (podobne, transze) a w
szczególności nie będzie dekompletował technologii np. docieplen ścian lub dachu stosując
zamienniki. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do magazynów, składów
materiałów Wykonawcy.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli i badan materiałów ponosi
Wykonawca.
7.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, _e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru będzie mieć
zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
7.3. 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 albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do kontroli, pomiarów lub badan 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.
7.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektora Nadzoru 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.
7.5. Certyfikaty i deklaracje
Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do
użycia materiały i wyroby posiadające:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych
Deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).
W przypadku materiałów, dla których atesty sa wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru i.
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
7.6. Dokumenty budowy
7.6.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania
Świadectwa Przejęcia.
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 data jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
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- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulęgających, zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych
warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne
informacje o przebiegu Robót,
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
Robót chyba, _e będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.
7.6.2. Księga Obmiaru – (o ile Umowa przewiduje jej prowadzenie).
Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów Robót.
W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót,
a w szczególności:
- wyniki pomiarów bezpośrednich
- obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki
- rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach)
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.
7.6.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencje na budowie
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
7.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na
_życzenie Zamawiającego.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczna ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.
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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 Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż_ linii osiowej w metrach.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami
w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.
m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Zasady określenia ilości robót podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
8.3. 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 badan atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne Świadectwa
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania Robót.
9. ODBIÓR ROBOT
9.1. Rodzaje odbiorów
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej
W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale
Wykonawcy:
Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót
- odbiór techniczny robót zanikających i ulęgających zakryciu
- odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe)
- odbiór pogwarancyjny
Przejecie robót (obiektów) przez Zamawiającego
- przejecie części robót
- przejecie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem
9.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót
zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiajacym 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
z 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 Inwestora.
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Jakość i ilość Robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji i
w oparciu o przeprowadzone pomiary i oględziny, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.
9.1.2. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.
Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan, pomiarów, oceny wizualnej oraz
zgodności wykonania z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, _e Jakość wykonanych robót nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy
termin na ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w wyznaczonym
terminie będą przyczyna przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
końcowego.
9.1.3. Przejecie Robót
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby
Końcowe Wykonawca może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia.
Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu
przez Zamawiającego
Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz
uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia.
Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działającą w jego imieniu) powinien
stwierdzić:
- zgodności wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umowa,
- spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na użytkowanie
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:
- przygotowania dokumentów pozwalających na należyta ocenę wykonanego obiektu będącego
przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami
i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane),
projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn,
urządzeń i instalacji itp.,
- umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp,
Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące
dokumenty:
- Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami)- o ile to
konieczne,
- Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru
- Specyfikacje Techniczne
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i
ulęgających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,
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- wyniki badan i pomiarów elektrycznych,
- wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
- opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru,
- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna Robót,
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego Robót.
9.1.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 9.1.2.
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.1. Ustalenia ogólne
Podstawa płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa
ustalona dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własna ocena zakresu robót. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót .
Cena jednostkowa będzie obejmować: robociznę bezpośrednią,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i
z powrotem, montaż_ i demontaż_ na stanowisku pracy),
koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,:
• płace personelu i kierownictwa budowy,
• pracowników nadzoru i laboratorium,
• koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg
dojazdowych itp.),
• koszty dotyczące oznakowania Robót,
• wydatki dotyczące bhp,
• usługi obce na rzecz budowy,
• ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,
• ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.
10.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.
10.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
10.4. Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe
10.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice
informacyjne na czas wykonywania robót.
10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej
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organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.
11. Przepisy związane
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać łącznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie sie, i_ Wykonawca jest
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie później ni_ 30 dni przed data składania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowię na równi ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, _e Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm
i Przepisów, a w szczególności:
- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transport. Dz.U. 2000r. Nr 26, poz, 313.
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, póz,
575).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE
WSTĘP
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania robót rozbiórkowych
Warunki techniczne dotyczą: odbicia, rozbiórki ścian i wykucie ościeżnic oraz pozostałych robót
rozbiórkowych i wykuwających
1. MATERIAŁY
nie dotyczy
2. SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
3. TRANSPORT
wywóz materiałów z rozbiórki na najbliższe składowisko
4. WYKONANIE ROBÓT
Podczas wykuwania rozbiórki należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać warunki BHP
w tym zakresie. Powierzchnię terenu należy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadających
odłamków zaprawy oraz cegieł. Zrzucanie cegieł na powierzchnię jest niedopuszczalne. Teren, na
którym wykonywane będą prace rozbiórkowe musi być wygrodzony ogrodzeniem stałym. Przed
przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować teren budowy. Na tak
przygotowanym terenie przy wjeździe wywiesić tablicę informacyjną oraz tablicę ostrzegawczą
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UWAGA - TEREN BUDOWY – WSTĘP WZBRONIONY.W odniesieniu do robót
rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy B.H.P. przy robotach
budowlanych. Szczegółowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych określone zostały w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.). Podstawowe przepisy tego rozporządzenia przedstawiają się następująco:
* Urządzenia zabezpieczające i ochronne. Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrzeżne.
Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, latarnie,
słupy, przewody i drzewa, powinny być odpowiednio zabezpieczone.
* Środki zabezpieczające pracowników i urządzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni odzież i urządzenia ochronne jak: kaski, rękawice i
okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dokładnie
poinformować robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkolić ich w
zakresie przepisów B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejścia na mury powinien wskazywać kierownik rozbiórki lub
majster.
Zawiesia do demontażu należy używać atestowane.
* Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu
robót rozbiórkowych należy uwzględniać na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu,
wiatru i odwilży. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyż może zachodzić niebezpieczeństwo zawalenia się
tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów wiatru.
* Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone.
W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i
objazdy) lub wystawić wartowników zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne bądź też, w
przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosować oba środki łącznie.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w
ich zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych.
* Rozbiórka ręczna. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4.00 m powinni być
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwałych elementów
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinny być wykonane szczególnie
ostrożnie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny być należycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy
stosować pochylnie lub zsypy (rynny).
Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.
* Uwagi dodatkowe. Materiały z rozbiórki wywozić sukcesywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo
pracujących robotników.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - nie dotyczy

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MURARSKIE
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mogą być
wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem są zaprawy murarskie wapienne, wapiennocementowe, cementowe, specjalne.
Zakres stosowania
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Warunki podane w ST dotyczą konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków,
wznoszenie ścian w technologiach stosowanych w budownictwie powszechnym, eksploatowanych
w warunkach nienarażonych na destrukcyjne działanie środowiska.
1. MATERIAŁY
1.1 Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych.
Zaprawę cementową i cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego
wodą ciasta wapiennego wsypuje się uprzednio przygotowaną mieszankę cementu i piasku,
następnie przerabia się aż do uzyskania jednolitej zaprawy.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześni po jej
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:
a) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
b) zaprawa cementowa - 2 godziny,
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub
kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub
betonowego, żużli itp. dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami badań
laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą
państwową.
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej
wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł.
Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nieodpowiadających warunkom
wymienionych w normie państwowej.
Do zapraw cementowych i cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w
przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o
wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki
mineralne.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw dodatków uplastyczniających, odpowiadających
wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy.
2. SPRZĘT
Wykonawca przystępując do murowania ścianek i zamurowywania otworów, powinien wykazać
się możliwością korzystania z elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego /kielnia, poziomica,
skrzynia do zapraw, wciągarka elektryczna lub ręczna, inwentaryzowane kobyłki murarskie,
warstwo-pion/.
3. TRANSPORT
Do transportu pionowego materiałów murarskich przewidziano żurawie okienne i wciągarki
elektryczne lub ręczne. Jako środki transportu poziomego używać należy taczek stalowych i
dwukołowych wózków - japonek.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1 Układanie warstwy główkowej.
Technika układania warstwy główkowej wygląda następująco. Po rozścieleniu zaprawy na murze
w sposób opisany wyżej, murarz układa na niej cegły nieco ukośnie w stosunku do cegieł
uprzednio ułożonej w odległości około 6 cm od niej. Następnie ruchem posuwisto-zygzakowatym
dosuwa je do ułożonej już cegły zgarniając przy tym część zaprawy, która wypełnia spoinę
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poprzeczną. Mniej kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu tej czynności cegłę jedną
ręką, a drugą pomaga dosunąć ją na właściwe miejsce.
Murowanie na wycisk prowadzi się w zasadzie układając cegły od strony lewej ku prawej.
Można jednak prowadzić murowanie w kierunku odwrotnym. Przy kierunku układania z lewej ku
prawej murarz chwyta cegłę w prawą dłoń, przy kierunku odwrotnym — w lewą dłoń.
4.2 Układanie warstwy wozówkowej.
W warstwie tej zewnętrzne rzędy cegieł układa się podobnie jak w warstwie główkowej. Folę
wypełnia się plastyczną zaprawą o grubości warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia się w niej cegły
nie stosując już dodatkowego zalewania spoin rozrzedzoną zaprawą. Konsystencja zaprawy
powinna być tak dobrana, aby zaprawa pod naciskiem cegły wypełniała należycie wszystkie spoiny
pionowe, czego sprawdzianem będzie występowanie zaprawy ponad powierzchnię cegły.
4.3 Spoiny w murach z cegieł
W zwykłych murach, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową
spoiny:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm
(murowanie na tzw. puste spoiny).
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
5.1. Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.
Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. Mury należy
układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu
i poziomu.
5.2. Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomu
poszczególnych części muru w trakcie wykonywania budynku nie może przekraczać 4 m dla
murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków, przy czym w miejscu połączenia murów
wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzępią zazębione końcowe. W przypadku, gdy
zachodzi konieczność zastosowania większej różnicy poziomów, niż podano wyżej, należy
zostawić strzępią uciekające lub stosować przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licówką o
wymiarach cegły lub o wymiarach umożliwiających konstrukcyjne związanie z murem, warstwa
licowa powinna być murowana łącznie z całością muru na tej samej zaprawie.
5.3 Wymagania szczegółowe
W zależności od rodzaju użytych do murowania elementów, należy przestrzegać następujących
wymagań:
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa
niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być
grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. Dla słupów o przekroju 0,3 m lub mniejszym,
przenoszących obciążenia użytkowe, dopuszczalne odchyłki w grubości spoin należy zmniejszyć o
połowę.
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których układa się zbrojenie, powinna być
przynajmniej o 4 mm większa niż grubość zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej
grubości spoiny 17 mm.
W murach nieprzewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien być całkowicie
wypełniony zaprawą.
Liczba cegieł połówkowych w murze nośnym niezbrojonym nie może przekraczać 15 %, a w
murach zbrojonych 10 % ilości cegieł w tym murze.
Nie wolno zastępować cegieł całych połówkami. Rodzaj i markę zaprawy oraz grubości muru
określa dokumentacja projektowa. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości
ćwiartki, pół i jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od
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odpowiednich wymiarów cegły użytej do danego muru. Przy grubości muru ponad 1 cegła
dopuszczalna odchyłka dla murów pełnych wynosi +/- 10 mm.
5.4 Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje: sprawdzenie prawidłowości wiązań, sprawdzenie
grubości wiązań i ich wypełnienie, sprawdzenie wychylenia powierzchni od płaszczyzny,
sprawdzenie prostopadłości krawędzi, sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru,
sprawdzenie poziomości warstw, sprawdzenie kąta, sprawdzenie prawidłowości zamurowania
otworów, osadzenia ościeżnic drzwiowych, nadproży, sprawdzenia liczby użytych połówek i
innych cegieł ułamkowych
5.5 Ocena wyników badań
Ocenę otrzymanych wyników z przeprowadzonych badań należy wykonać zgodnie z
obowiązującymi normami.
6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W
przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
7. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MONTAŻ STOLARKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczące wykonania robót związanych
z wykonywaniem robót związanych z montażem stolarki budowlanej
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
- montażu drzwi, ościeżnic,
- wykonaniem i wbudowaniem stolarki budowlanej,
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych,
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a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robót Montażowych należy rozumieć wszystkie prace
budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarskich należy przestrzegać
zasad podanych w normie
PN-65/B-8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Wymagania i badania.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w Specyfikacji
ST-00.00 - „Wymagania ogólne".
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza
odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające
odpowiednia jakość materiałów.
Materiałami sa:
- drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe – zgodnie z zestawieniem stolarki
- drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe– zgodnie z zestawieniem stolarki
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne".
Sprzęt do wykonania montażu stolarki aluminiowej, stalowej, drzwiowej.
Sprzęt do robót blacharskich i montażu ślusarki.
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki aluminiowej, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne".
Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementów blacharskich i ślusarki powinno zabezpieczać
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać sie w pomieszczeniach i magazynach
półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Transport stolarki, elementów blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki
zapewniające stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały powinny być
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej.
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. Konstrukcje ślusarskie
należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien
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leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu.
5. Wykonanie robót
5.1. Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementów
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania
ogólne".
Przed rozpoczęciem robót związanych z montażem elementów ślusarki i stolarki budowlanej
należy:
Przygotować pomieszczenie magazynowe do składowania materiałów. Pomieszczenie magazynu
powinno być półotwarte lub zamknięte a wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%
Przygotować przewody prądu elektrycznego do oświetlenia miejsca pracy
Przygotować rusztowania pomocnicze
5.2. Wykonanie robót
5.2.1. Roboty ślusarskie
Roboty ślusarskie, ślusarsko – kowalskie (Montaż_ drzwi, ościeżnic, balustrad, elementów z
blachy profilowanej i płaskiej, elementów z kształtowników, obróbki blacharskie, osłony
wykończeniowe dachowe i ścienne) należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano Montażowych Tom I.
Montaż ślusarki
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić:
- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów
- wymiary gotowego wyrobu
- prawidłowość wykonanych połączeń
- powłoki malarskie
Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
ślusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.:
- sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki
- sprawdzenie wymiarów na budowie
- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu ślusarki w wytwórni
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
- wykonanie otworów kotwiących
- Montaż_ i kotwienie ślusarki
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki
- usuniecie zabezpieczeń i resztek z Montażowych
Konstrukcje slusarsko-kowalskie należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponujacej
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy musza posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje
slusarsko-kowalskie powinny być zabezpieczone w wytwórni powłoka antykorozyjna
i pomalowane proszkowo.
Konstrukcja slusarsko-kowalskie przed wysyłka z wytwórni powinna być próbnie zmontowana
i odebrana w obecnosci wykonawcy montażu.
W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w wytwórni.
Montaż_ konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych
elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu
zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych.
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracowników. Balustrady należy zamontować do podłoża w sposób trwały zapewniający
przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie mo_e być wykonane
w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie
eksploatacji obiektu. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie moga być
dostępne do odkręcenia dla osób postronnych.
5.2.2. Montaż_ stolarki budowlanej
Warunki przystąpienia do robót:
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów
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- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych
materiałów pomocniczych.
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i zakotwienie ościeży,
- wypełnienie pianka szczeliny miedzy ościeżom i ościeżnica,
- usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu,
- osadzenie skrzydeł drzwiowych
ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie
wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. oscieżnice
powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone
w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy
zabezpieczyć przed przesunięciem sie aż do uzyskania wymaganej wytrzymałosci na sciskanie, nie
mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół oscieżnicy należy dostosowac do
spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania scianki należy dokładnie podeprzec, a po
wypionowaniu stojaków usztywnic je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione oscie_nice
powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic
należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można
było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoka
antykorozyjna.
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadpro_a nie był
wiekszy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokosci
otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu
podłogi.
Odległość miedzy czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej
15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawa murarska.
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanomontażowych.
5.2.3.Drzwi,
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość
bezusterkowego wykonania montażu.
Ustawiona stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po
ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna, drzwi i wrota należy uszczelnić pod względem termicznym. Producent stolarki
i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadra pracowników wykwalifikowanych
itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Miedzy
powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnętrzna warstwa licowa należy pozostawić szczelinę
min.5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia sie trwale plastyczna masa
uszczelniająca.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
Częstotliwość oraz zakres badan robót kowalsko-slusarskich powinien być zgodny z BN-65/884111 Roboty ślusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczególności powinna być oceniane:
- zgodność wymiarów,
- jakość materiałów, z których zostały wykonane,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- prawidłowość i trwałość zakotwienia,
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,
- jakość powłok malarskich.
Częstotliwość oraz zakres badan stolarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
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budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczególności powinna być oceniane:
- jakość materiałów z których stolarka została wykonana,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- wodoszczelność przegród.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe ni_ 2 mm na 1 m
wysokości, jednak nie więcej ni_ 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m,
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
Warunki badan materiałów blacharskich, elementów slusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej
i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót,
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostka obmiarowa jest:
m2 - (metr kwadratowy) obróbek blacharskich do 25 cm szerokości, powierzchni ślusarki w
świetle ościeżnic,
szt – ościeżnice, obróbki blacharskie wywiewek, okna i drzwi,
m – obróbki blacharskie prefabrykowane, balustrad,
kg – elementy stalowe (blacha, kształtowniki).
Wielkości obmiarowe określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie z
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót,
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie montażu
- montaż_ i demontaż_ rusztowań i zabezpieczeń
- uporządkowanie stanowiska robót
- niezbędne pomiary i badania
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane
PN-82/B-92010Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary
modularne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania
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techniczne przy odbiorze.
PN-78/M-69011Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podział i wymagania.
PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powłoki cynkowe.
PN-71/H-04651Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i Określenie agresywności
korozyjnej środowisk.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
10.2. Inne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I
- Instrukcja producenta

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYKOŃCZENIE ŚCIAN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczące wykonania robót związanych z
przebudową budynku.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja
Zakres dotyczy robót wykończeniowych obejmuje:
• tynk gipsowy gr. 1,5mm (uzupełnienia)
• płytki elewacyjne, ścienne
• malowanie tynków, elementów metalowych
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne."
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00
"Wymagania ogólne".
2. Materiały
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których
Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy
„Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające
odpowiednia jakość materiałów.
Materiałami sa:
- płytki ceramiczne odpowiadające wymogom określonym w normie PN-74/B-12031
- tynki wapienne
- farby malarskie
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Do
wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu:
- mieszarka do zapraw
- agregaty tynkarskie
- pomocniczy Sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp.
- stojaki i elementy rozporowe,
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- wiertnice, wiertarki i młoty udarowe,
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne. Do
transportu materiałów należy użyć samochodów skrzyniowych.
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian
konsystencji i składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami
samochodowymi, a czas transportu nie może być dłuższy niż: 60 min – przy tę. +15 C, 40 min –
przy tem. + 20 C, 25 min – przy tem. do 30 C.
Środki transportu materiałów budowlanych powinny zabezpieczać przed materiały przed
wpływami atmosferycznymi.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".
5.1.1. Tynki wewnętrzne gładkie
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane urządzenia.
Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki:
- prace wykonywać w temperaturze nie niższej ni_ +5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0 C, - przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w
zależności od rodzaju podłoża, odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki
winny być zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu,
- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych, warstwę wierzchnia nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej,
- na dużych powierzchniach ścian stosować profile dystansowe do utrzymania jednolicie równej
powierzchni,
- naroża wykończyć profilami perforowanymi -podtynkowymi,
- faktura tynku powinna odpowiadać dokumentacji,
- po 28 dniach sprawdzić przyczepność tynku.
5.1.2. Okładziny poziome, pionowe wewnętrzne z płytek
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki:
- do wykonywania można przystąpić po zakończeniu robót tynkarskich,
- przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża – należy sprawdzić: nośność,
stabilność, czystość, równość, nie nasiąkliwość.
- przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-75/B10121 ”Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
- podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna
z PN/B – 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza ni_ 0,5 Mpa.
Wykonanie okładzin z płytek obejmuje:
- sprawdzenie podłoży,
- ułożenie płytek na klej,
- spoinowanie płytek,
- oczyszczenie płytek,
Przed przystąpieniem do okładzin powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża
zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii.
Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji.
Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.
Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały
wymiar większy niż połowa płytki.
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach
ze spoinami podłogowymi.
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej.
warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne
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i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytka
w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy ścienne systemowe.
Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fuga silikonowa.
5.1.3. Malowanie
Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane
urządzenia.
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy zabezpieczyć folia powierzchnie narażone na
zabrudzenia. Roboty malarskie powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. Powierzchnie
tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane.
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być równe, czyste i suche. Przed
malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze
malowanie można wykonać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających, malowanie drugie
po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie powinny być
prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż 5 C i nie większa niż 30 C.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacja Projektowa
i warunkami określonymi w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające
odpowiednia jakość materiałów.
Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B-10 121
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.
Częstotliwość oraz zakres badan robót malarskich powinien być zgodny z norma PN-69/B –
10280.
Roboty malarskie budowlane.
Częstotliwość oraz zakres badan robót tynkarskich powinien być zgodny z PN – 65/B-10101
Roboty tynkowe – tynki szlachetne – wymagania i badania przy odbiorze oraz PN – 70/B – 10100
Roboty tynkowe – tynki zwykłe.
Należy przeprowadzić następujące badania:
- grubość tynku,
- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku,
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi
- przygotowanie podłoża pod okładziny
- połączenie okładziny z podłożem,
- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami,
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostka obmiarowa jest:
W przypadku konieczności wykonania dodatkowego obmiaru robót jednostkami obmiaru sa:
m2 - tynku ścian i sufitów kat, III na podstawie pomiaru z natury
m2 - posadzki z płytek grysowych, wykładzin dywanowych i z PCW na podstawie pomiaru z
natury
m2 - wykładziny z glazury ścian na podstawie pomiaru z natury,
m2 - malowania ścian i sufitów farba emulsyjna na podstawie pomiaru z natury
8. Odbiór robót
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne
wyniki.
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Sprawdzeniu podlega:
- zgodność z dokumentacja techniczna
- rodzaj zastosowanych materiałów
- prawidłowość wykonania tynków, powłok malarskich, okładzin z płytek
- jakość i wygląd
9. Podstawa płatności
Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót,
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup materiałów,
- transport materiałów na miejsce wbudowania,
- montaż_ i demontaż_ rusztowań,
- wykonanie robót
- uporządkowanie stanowiska robót
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – suche mieszanki tynkarskie.
Pn-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymałościowych.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. wymagania i badania.
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne
PN/B – 10 107 Badania wytrzymałości na odrywanie
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania.
10.2. Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I
Instrukcja producenta

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA– INSTALACJA CIEPŁEJ I
ZIMNEJ WODY ORAZ INSTALACJA CYRKULACJI I
KANALIZACJI.
1. WSTĘP
PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót instalacyjnych w zakresie instalacji wodociągowej w ramach
przebudowy budynku ZSZ w Szprotawie.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
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ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych
w p. 1.1 związanych z:
wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji wodociągowe zakupienie i dostarczenie
materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą
(ubezpieczenie placu budowy) montaż rur miedzianych łączonych przez lutowanie.
Ponadto :
- montaż baterii umywalkowych
- montaż baterii zlewozmywakowych
- montaż baterii natryskowych
- montaż zaworów kulowych różnych średnic
- wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji
- wykonanie izolacji termicznej rur pianką PE szarą
- montaż instalacji kanalizacji
Określenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodociągowa
Instalację wodociągową stanowi układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do
zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w
przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez
ludzi.
1.4.2. Woda do spożycia przez ludzi
Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu
1.4.3. Instalacja wodociągowa wody zimnej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za
zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni)
- od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia
1.4.4. Instalacja wodociągowa wody cieplej
a) Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą
urządzenia do przygotowania ciepłej wody.
1.4.5 Ciśnienie robocze instalacji, prob. (lub p oper)
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej,
które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej
punkcie.
1.4.5. Ciśnienie dopuszczalne instalacji
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.
1.4.7. Ciśnienie próbne, Ppróbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
1.4.8. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper)
Obliczeniowe (projektowe) cienienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej,
które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej
punkcie.
1.4.9. Ciśnienie dopuszczalne instalacji.
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.
1.4.10. Ciśnienie próbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
1.4.11. Ciśnienie nominalne PN
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze
odniesienia równej 20 °C.
1.4.12. Średnica nominalna DN lub dn
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Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej ( dla
rur-średnicy zewnętrznej, dla kielichów i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w
milimetrach.
1.4.13. Temperatura robocza trob (lub toper)
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej
punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C.
1.4.14. Nominalna grubość ścianki rury (en)
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości
ścianki rury wyrażonej w milimetrach.
1.4.15. Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związana z
geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością:
S = dn-eo /2en
(1)
gdzie:
d° - średnica nominalna zewnętrzna,
e° - nominalna grubość ścianki.
1.4.17. Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrąglona liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi
nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki.
SDR = dn / eo
gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).
UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca:
SDR = 2S + 1
1.4.18. Temperatura awaryjna, ta (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa
sztucznego
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może
wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i
zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być
przekroczona w żadnym jej punkcie.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST S.01, S.04 i poleceniami Kierownika Projektu.
2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S.01 „Wymagania Ogólne”.
Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy.
Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z
odpowiednimi normami.
2.2 Odbiór materiałów na budowie
Materiały takie jak rur , zawory, urządzenia sanitarne – umywalki, wanny ,zlewozmywaki, płuczki,
ustępy, baterie, należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi,
protokołami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na
jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom
sprawdzającym określonym przez Kierownika Projektu.
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2.3 Składowanie materiałów na budowie
Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, zlewozmywaki, płuczki zbiorniczkowe,
muszle klozetowe, wanny, zawory kulowe, izolacje do rur należy składować w pomieszczeniu
zamkniętym.
2.4 Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i ciepłej
Do budowy instalacji wody zimnej i ciepłej stosować rury z miedzi łączone poprzez lutowanie
połączenie z armaturą odcinającą przez skręcanie. Przyjęte średnice φ15,18,22,28,35 mm
2.5 Armatura odcinająca
Zawory kulowe o połączeniu gwintowanym o średnicy φ15,20, 32mm.
2.7 Armatura – baterie
Przyjęto baterie montowane na urządzeniach – stojące chromowane z mieszaczem montowanym w
głowicy.
2.8 Izolacja rur
Do izolowania rur zastosować piankę typu Thermaflex FRZ grubości 25mm i Thermacompact S o
grubości 6 mm
2.9 Wszystkie materiały
1.
acetylen techniczny rozpuszczony
16.
Zawór mosiężny przelotowy fi 15 mm
17.
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm
18.
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm
19.
Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 32 mm
20.
zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 15 mm
21.
baterie umywalkowe ścienne mosiężne jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm
22.
baterie zlewozmywakowe ścienne mosiężne jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm
23.
Bateria natryskowa ścienna fi 15 mm
24.
Kolano miedziane fi 18 mm
25.
Kolano miedziane fi 28 mm
26.
złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm
27.
złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
28.
złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 25 mm
29.
złączki kielichowe miedziane o śr.zew. 28 mm
30.
łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm
31.
łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 22 mm
32.
łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 35 mm
33.
Kształtki miedziane - kompensator śr. 15 mm 62220
34.
Kształtki miedziane - kompensator śr. 22 mm 62240
35.
Kształtki miedziane - kompensator śr. 28 mm 62250
36.
Kształtki miedziane - kompensator śr. 35 mm
37.
Rura miedziana miękka fi 15 x 1,0mm
38.
Rura miedziana miękka fi 18 x 1,0mm
39.
Rura miedziana miękka fi 22 x 1,0mm
40.
Rura miedziana twarda fi 28x 1,0mm
41.
Rura miedziana twarda fi 35x 1,5mm
42.
Złączki z gwin.wew. z mos.fi 16mm x1/2"
43.
Złączki z gwin.wew. z mos.fi 20(18)mm x3/4
44.
uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych
45.
otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm
46.
otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm'
47.
Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 15 mm
48.
Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 20 mm
49.
Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 25 mm
50.
Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 32 mm
51.
klipsy montażowe Thermaclips
52.
taśma Thermatape FR 3x50 mm
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53.
klej Thermaflex 474
54.
masa ognioochronna EI60
Powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiałów
na plac budowy.
2.10 Materiały
Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom
określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu
budowy na koszt wykonawcy.
3. SPRZĘT
Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu:
nożyce do rur w zakresie średnic φ16-20mm
obcinaki do rur w zakresie średnic φ25-50mm,
młot do kucia,,
urządzenia do kalibrowania i fazowania rur,
zaciskarka do rur ręczna lub mechaniczna
sprzęt pomocniczy do montażu rur,
4. transport
4.1 Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć
dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta.
4.2 Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach
według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wykonawca
przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja centralnego ogrzewania
5.2 Zakres robót przy wykonywaniu instalacji wod - kan
montaż instalacji wody zimnej i ciepłej z rur Cu
montaż zaworów odcinających kulowych ,
montaż baterii umywalkowych, natryskowych, zlewozmywakowych
montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-B, lub PVC
wykonanie próby szczelności zgodnie z PN-B-02413,
izolacja termiczna pianką Termaflex FRZ, Termacompact S
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną i wskazaniami
podanymi w S.01 i S.04.
6.2. Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich
cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.
Kontrola w zakresie budowy :
Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie
odpowiadać wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociągowych zeszyt nr 7.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są:
Rury do wody zimnej i ciepłej - metr (m),
Urządzenia sanitarne i zawory - komplet (kpl.),
Izolacja – metr (m)
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty objęte ST S.04 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST S.05, S.01 „Wymagania Ogólne”.
Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest komplet (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji wod-kan:
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Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementów składowych instalacji wod-kan.
Cena jednostkowa wykonania instalacji wod-kan obejmuje:
wykonanie harmonogramu robót na wykonanie instalacji wod-kan,
zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),
montaż instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PE-X/AL, lub PE-RT,
montaż instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-B lub PVC,
montaż urządzeń sanitarnych , umywalek, ustępów, wanien, zlewozmywaków
montaż baterii umywalkowych, wannowych, zlewozmywakowych ,
montaż zaworów odcinających
montaż izolacji rur z pianki Termaflex FRZ, Termacompact S
wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody,
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,
oczyszczenie terenu Robót
oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 NORMY
PN-EN 1333:1998
Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN
PN-EN 1452-1:2002
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania
wody. Wymagania ogólne
PN-EN 1452-2:2002
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania
wody. Rury
PN-EN 1452-3:2002
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesłania wody.
Kształtki
PN-EN 1452-4:2002
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania
wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze
PN-EN 1452-5:2002
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania
wody. Przydatność do stosowania w systemie
PN-EN ISO 6708:1998
Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1:1995
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
,PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne
PN-88/B-01058
Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i
powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
PN-92B-01706
Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu PN-B01706:1992/Azl :1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Azl
PN-87B-02151.01
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony
przed hałasem
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PN-87B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w
pomieszczeniach
PN-87B-02151.03
Akustyka budowlana. Ochrona przed ha³asem pomieszczeń w
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
PN-76/B-02440
Zabezpieczenie urządzeń ciep³ej wody użytkowej. Wymagania
PN-71B-10420
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-81B-10700.00
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
PN-81B-10700.02
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
ciepłej z rur stalowych ocynkowanych
PN-81B-10700.04
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
poli(chlorku winylu) i polietylenu
PN-B-10702:1999
Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B- 10720:1998
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych
w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-71/H-04651
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
korozyjnej środowisk
PN-H-74200:1998
Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-70/N-01270.01
Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03
Wytyczne znakowania ruroci¹gów. Kod barw rozpoznawczych dla
przesyłanych czynników
PN-70/N-0 1270.14
Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania
prPN-EN 806-1
Wymagania
dotyczące
instalacji wodociagowych
(wewnętrznych). Część 1: Wymagania ogólne
prPN-EN 1717
Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń
zabezpieczających przed przepływem zwrotnym
prEN 12502-3
Ochrona materiałów metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w
systemach przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników
wpływających na ogniowo cynkowane materiały żelazne
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w
rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagań i badań.
Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999 r.
10.2 INNE DOKUMENTY
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz..
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718)
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)
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

7.
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
–
OŚWIETLENIOWE, GNIAZD WTYKOWYCH

INSTALACJE

1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych 220 V.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania:
- oświetleniowej
- gniazd wtykowych 220V
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami i ST.
2. MATERIAŁY
Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtyczkowych określa
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały, dla których normy
pn i bn przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyskać akceptację inwestora przed wbudowaniem. Inne
materiały powinny być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora.
Oświetlenie pomieszczeń budynku należy wykonać przy wykorzystaniu opraw żarowych,
jarzeniowych ze świetlówkami zwykłymi. Do zasilania opraw oświetlenia podstawowego należy
stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm2 i napięciu izolacji
U = 750 V.
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy stosować gniazda z
tworzywa sztucznego wyposażone w kołek ochronny i obciążalności 16A. Do zasilania gniazd
stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji
U=750V. W pomieszczeniach suchych należy stosować osprzęt melaminowy p/t a w
pomieszczeniach wilgotnych szczelny zagłębiony w ścianę.
3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAŻU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora
przy przestrzeganiu poniższych zasad:
- zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączanie odbiorców 1-fazowych;
- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w sposób nie
kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia;
- poprawnego rozmieszczenia sprzętu w łazienkach z uwzględnieniem przestrzeni
ochronnych;
- jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym pomieszczeniu;
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instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim położeniu,
aby styk ten występował u góry;
- podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposób, aby
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
3.2. Trasowanie
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej
konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
3.3. Kucie bruzd
- bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości
tynku;
- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzdy
powinna być taka, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm;
- przewody zaleca się układać jednowarstwowo;
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich
konstrukcję;
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno budowlanych.
3.4. Osadzenie puszek
Puszki p/t należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą
kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich
górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy
wprowadzonych przewodów.
3.5. Układanie i mocowanie przewodów
- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody
fazowe;
- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne;
- podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie;
- przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w odstępach około 50 cm
wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu;
- do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce,
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki;
- przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a
puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem;
- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej
podłogi, a w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.
3.6. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów
- łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosować połączeń skręcanych;
- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia;
- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany;
- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie;
- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń
mechanicznych;
- końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek)powinny być
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
3.7. Montaż sprzętu i przewodów
- gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych
puszkach;
3.8. Montaż opraw oświetleniowych
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przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą
złączy świecznikowych;
- dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania złączy przelotowych.
3.9. Instalacja oświetleniowa
Pomieszczenia wyposażono w oprawy żarowe, oraz jarzeniowe ze świetlówkami zwykłymi.
Oprawy mocowane będą na stropach i ścianach.
Do zasilania opraw należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły
1,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać w pomieszczeniach przejściowo
wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny.
3.10. Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych
Przewiduje się montaż niżej wymienionych gniazd:
- 2P + Z p/t podwójne
Do zasilania gniazd należy stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły
2,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. Przewody należy układać pod tynkiem.
3.4. ODBIÓR ROBÓT
3.4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy
wykonaniu instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych.
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania
inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją
projektową i ST.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogą być przez inwestora dopuszczone do użycia bez badań.
Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inwestora o rodzaju i
terminie badań.
PO WYKONANIU BADANIA, WYKONAWCA PRZEDSTAWI NA PIŚMIE WYNIKI
BADAŃ DO AKCEPTACJI INWESTORA.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może
kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inwestora założonej jakości.
Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom nam określających procedury badań.

4. KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację
inwestora.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
5. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT.
Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.
Zakres prób montażowych wykonawca ma obowiązek uzgodnić z inwestorem.
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V;
rezystancja izolacji mierzenia między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z
przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od:
- 0,25 Moma dla instalacji 220V
- 0,50 Moma dla instalacji 380 i 500V
Z prób montażowych należy sporządzić protokół.
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Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objetych próbami montażowymi
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:
- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem;
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych
zacisków.
Odbiór międzyoperacyjny
Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecności wykonawcy robót
instalacyjnych.
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają:
- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oświetleniowe
- ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu
- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów
- instalacja przed załączeniem pod napięcie
Odbiór częściowy
Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorom tym podlegają:
- ułożone w listwach lecz nie przykryte przewody
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakończeniu robót montażowych
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu.
Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:
- aktualną dokumentację powykonawczą
- protokóły prób montażowych
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.

Opracował:
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