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SPIS TREŚCI

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Lp Nr Specyfikacji Nazwa opracowania/Kod CPV Strona

1 SST-B1 Wymagania ogólne 45000000 4 – 24

2 SST-B2
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45110000

24 – 32
Roboty w zakresie usuwania gruzu 45110000

3 SST-B3 Roboty ziemne 45111200-0 33 – 37

4 SST-B4 Roboty zbrojeniowe 45262310-7 38 – 44

5 SST-B5 Roboty betoniarskie 45262300-4 45 – 53

6 SST-B6 Roboty Murarskie 45262500-6 54 – 62

7 SST-B7 Roboty ciesielskie 45422000-1 63 – 66

8 SST-B8 Wykonywanie pokryć dachowych 45261210-9 67 - 70

9 SST-B9 Roboty tynkarskie 45410000-4 71 – 80

10 SST-B10 Roboty posadzkarskie 45400000 -1 81-90

11 SST-B11 Stolarka 45421000-4 91 – 97

12 SST-B12 Roboty malarskie 45400000-1 98 – 105

13 SST-ZT1 Zagospodarowanie terenu – tereny utwardzone 45223300-9 106-114

14 SST-E1 Instalacje Elektryczne 45300000-0 115 - 147

15 SST-INS1 Instalacje wod-kan, hydrantowa,  c.o. 45300000-0 148 - 163
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Pracownia „NAD-WARTĄ” Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzeżna 1C/9, 63-100 Śrem

Tel/Fax 61 2830435, www.nadwarta.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-B1 Wymagania ogólne

Nazwa projektu: Budynek zamieszkania zbiorowego – 

schronisko dla ludzi bezdomnych

Adres przedsięwzięcia: Nochowo, gm. Śrem

działka nr ewid. 491/7

Inwestor:  Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

ul. Mickiewicza 21

63-100 Śrem

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Mazurczak

mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz

inż. Rafał Owczarzak

inż. Łukasz Sobkowiak

Klasyfikacja robót CPV: 
CPV – 45400000 – Wykończeniowe roboty budowlane
CPV – 45000000 – Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę
CPV – 45420000 – Roboty w zakresie zakładania stolarki
CPV – 45400000  –Roboty wykończeniowe  w zakresie obiektów budowlanych
CPV – 45440000 – Roboty malarskie
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WARUNKI OGÓLNE

CZĘŚĆ: SST-B1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstęp

1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące  wykonania i
odbioru robót pn. Budynek zamieszkania zbiorowego – schronisko dla ludzi bezdomnych. 

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
a) Zamawiający
b) Wykonawcy: - jednostka projektowa: Pracownia NAD WARTĄ Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzeżna 1C/9, 63-100 Śrem
c) Generalny wykonawca robót budowlanych wyłoniony w przetargu

1.2.Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednią specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji  zmiany,   uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem
zadania,  obiektu  i  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki
realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć  miejsce tylko  w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność,  że  podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedmiotowa specyfikacja dotyczy Budowy budynku zamieszkania zbiorowego – schroniska
dla ludzi bezdomnych.

Przedmiotowa  inwestycja  polega  na   rozbiórce  istniejącego  budynku  parterowego  z
poddaszem  użytkowym,  w  którym  aktualnie  znajduje  się  schronisko  dla  ludzi  bezdomnych.  Po
rozbiórce  budynku  należy  wykonać  nowy  budynek  3  kondygnacyjny,  wyposażony  w  centralne
ogrzewanie gazowe, a także węzły sanitarne dostępne z każdego pokoju przeznaczonego na pobyt
osób bezdomnych.
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1.4..Zakres robót:

1.4.1.Prace prace budowlane oraz wyburzeniowe:

- wykonanie wyburzeń i usunięcie gruzu z terenu budowy,
- wykonanie nowych ścian zgodnie z projektem wykonawczym,
- wykonanie stropów i elementów żelbetowych,
- wykonanie dachu – konstrukcja i pokrycie dachowe,
- wykonanie tynków wewnętrznych,
- wykonanie powłok malarskich,
- wykonanie okładzin ścian i podłóg wewnętrznych,
- wykonanie instalacji elektrycznej,  oraz instalacji sanitarnych (wod.-kan., CO),
- wykonanie posadzek,
- montaż stolarki zewnętrznej i  wewnętrznej,
- wykonanie elewacji metodą lekką-mokrą,
- inne prace wykończeniowe.

1.4.2.Ogólny zakres robót ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:
1) prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe,
2) roboty murarskie
3) roboty ciesielsko – dekarskie,
4) roboty stolarskie, montaż okien i drzwi,
5) roboty tynkarskie,
6) roboty podłogowe,
7) roboty malarskie,
8) roboty instalacyjne – c.o., wod-kan., elektryczne, klimatyzacyjne

Całość prac wykonywać z uwzględnieniem harmonogramu robót.
Wykonawca wykonuje harmonogram robót i przekazuje do zatwierdzenia inwestorowi

1.4.3.Ogólny opis zagospodarowania działki

Na przedmiotowej działce planuje się rozbiórkę istniejącego budynku pełniącego rolę schroniska dla
osób niepełnosprawnych,  oraz  budowę nowego budynku pełniącego taką samą rolę.  Dodatkowo
część działki należy utwardzić kostką brukową, wykonując chodniki, drogi dojazdowe i parking – wg
projektu zagospodarowania terenu. 

1.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i   bezwzględną zgodność z  dokumentacją
techniczną i specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane  Wykonawcy przez
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Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w Umowie

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora  nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności  podane na rysunku  wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z   dokumentacją
projektową i SST.

Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za   wartości
docelowe, od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego  przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i  wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą   zgodne  z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość  elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli  rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa jest w posiadaniu Zamawiającego  (do wglądu)  -  projekt 
budowlany.

Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  następujące  rysunki  oraz  uzyska   akceptację
Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz:
- plan organizacji placu budowy
- rysunki warsztatowe – w razie konieczności
- rysunki powykonawcze - 4 kpl.

Powyższa   lista  rysunków nie  jest  wyczerpująca  i  stanowi  jedynie  uzupełnienie   ogólnych
zobowiązań wykonawcy w ramach umowy. 

Jeżeli   w  trakcie  wykonywania  robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  rysunków,
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót
na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i  przedłoży  je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6 Określenia podstawowe-definicje zgodnie z prawem budowlanym

Ilekroć w ST jest mowa o:
a)  obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
-  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
-  budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
-  obiekt małej architektury;
b)  budynku  –  należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
c)  budynku mieszkalnym jednorodzinnym  –  należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o
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powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
d)  budowli  -  należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem  małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),  ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,  wolno
stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska
odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  naziemne  i  podziemne  przejścia  dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane
urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców przemysłowych i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem  technicznym części przedmiotów składających
się na całość użytkową.
e)  obiekcie małej architektury  -  należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
-  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
-  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
-  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
-  drabinki, śmietniki.
f)  tymczasowym obiekcie budowlanym  -  należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do
przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie  połączony  trwale  z
gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
g)  budowie  -  należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
h)   robotach  budowlanych   -   należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
i)  remoncie  -  należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
j)   urządzeniach  budowlanych   -   należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z   jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
k)  terenie budowy  -  należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
l)  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  -  należy przez to rozumieć tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
m)  pozwoleniu na budowę  -   należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót  budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
n)  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  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennika montażu.
o)  dokumentacji powykonawczej  -  należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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p)  terenie zamkniętym  -  należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
-   obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych
podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
-  bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
r)   aprobacie  technicznej   -   należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
s)  właściwym organie  -  należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  –budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
t)   wyrobie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
u)  organie samorządu zawodowego  -  należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia
15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.).
v)   obszarze  oddziaływanie  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
w)   opłacie   -   należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez  zobowiązanego  za
określoną ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
x)  drodze tymczasowej (montażowej)  -  należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
y)  dzienniku budowy  -  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
z)  kierowniku budowy  –  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
aa) rejestrze obmiarów  -  należy przez to rozumieć  -  akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
bb)  laboratorium  -  należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne do
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
cc) materiałach  -  należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i  wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
dd)   odpowiedniej  zgodności   -   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.
ee)  poleceniu  Inspektora  nadzoru   -   należy  przez  to  rozumieć  wszelkie   polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub
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innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
ff)  projektancie  -  należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
gg)  rekultywacji  -  należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
hh)  przedmiarze robót  -  należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem i  podaniem ilości  robót  w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
ii)  części obiektu lub etapie wykonania  -  należy przez to  rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i
przekazania do eksploatacji.
jj)  ustaleniach technicznych  -  należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.7 Teren budowy:

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy  przekaże  Wykonawcy teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami   prawnymi   i  administracyjnymi,  poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych  obiektu oraz reperów,  przekaże  dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu   punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub  zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

b) Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  i   dokumenty,
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową:
1) dostarczoną przez Zamawiającego,
2) sporządzoną przez Wykonawcę.

c) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe   urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki  ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się,  że jest włączony w
cenę  umowną.  Media  dla  celów  budowy,   zapewnienie  zabezpieczenia  placu  budowy,   montaż
tablicy informacyjnej,  zaplecze socjalne ze środkami odzieży ochronnej i roboczej, toaleta toy- toy.

d) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
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Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
-   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-   podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do   przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń
lub  uciążliwości  dla osób lub własności społecznej, a  wynikających ze  skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację 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.

e) Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany   odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach   biurowych,  mieszkalnych  i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami   i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem  wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

f) Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za  ochronę instalacji  i  urządzeń zlokalizowanych na   powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie   powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych   użytkowników   oraz  będzie  z  nimi   współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania   uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w   dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.

g) 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
odpowiednią odzież dla ochrony życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się,   że
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wszelkie  koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ogólne wymagania dotyczące robót i organizacji placu budowy.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za   ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektu organizacji robót.
Projekty organizacji robót opracowane przez Wykonawcę robót powinny być  uzgodnione z głównymi
uczestnikami  procesu  inwestycyjnego  (jak  np.  inwestorem  ,   biurem  projektów  ,  realizatorem
inwestycji, dostawcą materiałów budowlanych itp.).

Projekt organizacji robót powinien zawierać:
- charakterystykę robót oraz ich parametry,
- projekt zagospodarowania placu budowy,
- szczegółowe zestawienie ilości robót,
- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych
urządzeń pomocniczych,
-  harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnionych  na 
budowie tylko w określonym czasie,
- plan pracy maszyn i urządzeń,
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych,
-  w miarę potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu  budowy i 
stanowisk roboczych,
-  inne  opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości  danego rodzaju
robót.

Przy  ustalaniu  kolejności  i  sposobu  wykonywania  robót  w  projekcie  organizacji  należy
uwzględnić:
-  warunki równoczesnego wykonywania dwóch lub kilku rodzajów robót  na odcinkach
przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami innych
rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach   jeden nad drugim, bez należytego
zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie, 
-   potrzebę  zastosowania  środków  ochronnych  przy  wykonywaniu  robót,  przy  których
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone.

h). Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i  za wszelkie materiały i   urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
i). Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy  administracji państwowej
i  samorządowej,  które  są  w   jakikolwiek  sposób  związane  z   robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z   dnia  6  lutego 2003 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny   za
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wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych urządzeń  lub
metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora   nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

Nazwy  handlowe  materiałów  użyte  w  dokumentach  przetargowych  i  dokumentacji
technicznej winny być  traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych  materiałów,  służą  one  wyłącznie  zobrazowaniu  oczekiwań  Zamawiającego  co  do
rodzaju, jakości i parametrów zabudowywanych elementów.

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badan
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w SST  w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie  materiałów z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i  jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań
terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowana  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do
robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym   przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

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

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli   dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych  elementów robót  Wykonawca powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być  później  zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3.SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt używany  do robót powinien być
zgodny  z  oferta  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajność sprzętu  będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to
wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 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.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych.  Środki   transportu nie  odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.ZAKRES ROBÓT

Zgodnie z projektem i wg technologii robót Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu
robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:
-  dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem  jakichkolwiek robót,
-  wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny  znajdować się w
odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,
-  należy  określić strefy wpływu pracy  ciężkiego  sprzętu na istniejąca zabudowę.

Przed przystąpieniem do robót należy  dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzacje i
ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.

Przy  ustalaniu  kolejności  i  sposobu  wykonywania  robót  w  projekcie  organizacji  należy
uwzględnić:
-   warunki  równoczesnego  wykonywania  dwóch  lub  kilku  rodzajów  robót  na  odcinkach
przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami innych
rodzajów i aby roboty nie były wykonywane w dwóch poziomach   jeden nad drugim, bez należytego
zabezpieczenia możliwości wykonywania robót na niższym poziomie,
-   potrzebę  zastosowania  środków  ochronnych  przy  wykonywaniu  robót,  przy  których
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłyby być zagrożone.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych  należy  uzyskać  pozwolenie na
budowę.
Inwestor obowiązany jest do poinformowania wykonawcy robót o stanie prawnym przejmowanego
przez wykonawcę trenu.

Plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od inwestora. W protokole z przejęcia z
przejęcia przez wykonawcę placu budowy powinien znajdować się zapis dotyczący:
uzbrojenie terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu, usytuowania
w planie i  wysokości istniejących przewodów energetycznych, przekazania geodezyjnych punktów
pomiarowych itp. 

Wszystkie  roboty budowlane powinny być  wykonane zgodnie z  projektem z  materiałów i
wyrobów  budowlanych  odpowiadających  normom  państwowym  PN  lub  BN  albo  świadectwom
Instytutu Techniki Budowlanej.

Prace rozbiórkowe w zakresie:
- demontaż pokrycia dachowego i konstrukcji dachowej,
- rozebranie ścian nośnych i działowych,
- rozebranie ścian fundamentowych,
- rozebranie posadzek, 
- demontaż stolarki,
- wywiezienia materiałów pochodzących z rozbiórki.

Prace przy remoncie i modernizacji pomieszczeń w zakresie zgodnie z projektem:
- wykonanie prac murarskich,
- prace tynkarskie,
- prace malarskie,
- prace ciesielskie,
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- prace dekarskie,
- montaż stolarki,
- prace wykończeniowe,
- prace instalacyjne c.o.,
- prace instalacyjne wod-kan.,
- prace instalacyjne elektryczne,
- zagospodarowanie terenu,
- prace porządkowe. 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót:

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  jakość 
zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją projektową,
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
-  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy  wykonywaniu wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub   przekazanych  na  piśmie  przez
Inspektora nadzoru.
- Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
-  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,  dokumentacji projektowej i
w SST, a także w normach i wytycznych.
-  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to personel,  laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do  pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny,   aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Inspektor  nadzoru  będzie   mieć
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak poważne, Be mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
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materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile
kwestionowane materiały  nie  zostaną przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i  oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

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

6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie  przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej.  Wyniki  badan  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i  badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  Do
umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robót  prowadzonego   przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W
takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badan  i  pobierania  próbek
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poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
-   posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i  informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
-  posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla  których ww. dokumenty są wymagane przez SST,  każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, okre ślające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 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.  Propozycje,  uwagi  i
wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca
podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub  zajęciem stanowiska.  Wpis  projektanta  do dziennika
budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  strona
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badan  Wykonawcy  będą
gromadzone  w  przez  kierownika  budowy.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.
Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru.

3 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące
dokumenty:
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-  pozwolenie na budowę,
-  protokoły przekazania terenu budowy,
-  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
-  protokoły odbioru robót,
-  protokoły z narad i ustaleń,
-  operaty geodezyjne,
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  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 Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.8. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

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

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
-  odbiorowi częściowemu,
-  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
-  odbiorowi po upływie okresu rękojmi
-  odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulęgających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
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wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inżyniera.  Jakość   i  ilość   Robót
ulegających zakryciu ocenia Inżynier  na podstawie  dokumentów zawierających komplet  wyników
badań   laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym  w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie   przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja  zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszona  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
-  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
-  protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,
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-  protokoły odbiorów częściowych,
-  recepty i ustalenia technologiczne,
-  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
-   deklarację  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST 
-  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń,
-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
-  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
-  protokoły przeglądów obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad,  które ujawnią się  w okresie rękojmi  i  gwarancji.  Odbiór po
upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji   kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość  (kwota)  podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena  jednostkowa  pozycji   kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
-  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
-  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
-  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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8.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

-  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
-   ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu,
-  opłaty/dzierżawy terenu,
-  przygotowanie terenu,
-   konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i
drenażu,
-  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

-   oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł,
-  utrzymanie płynności ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

-  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji                ruchu
ponosi Zamawiający.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003  r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  –  Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. Nr 19,  poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. –  o ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity tekst  Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  –  o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.  1321 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –  Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. Nr 62,  poz. 627 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

9.2.Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.   –  w sprawie  systemów oceny
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zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania  znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  –  w  sprawie  określenia polskich
jednostek  organizacyjnych   upoważnionych   do  wydawania   europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r.  –  w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. –  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  –  w sprawie  informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  –  w sprawieszczegółowego zakresu
i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji   technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.   –   w  sprawie   sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27  sierpnia 2004 r.  –  zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,   montażu   i  rozbiórki,  tablicy   informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom   I,  II,  III,  IV,  V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003. 
Warunki techniczne  wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

9.4. Normy

Materiały użyte muszą odpowiadać właściwym normom i Aprobatom Technicznym:
PN – EN 206-1:2003 Beton
PN – EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN  –  EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania  i stałości objętości.
PN – EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN – B – 30000:1990 Cement portlandzki.
PN – 88/B – 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN – B – 10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN – EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.”
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej  –  wymagania i badania  techniczne przy
odbiorze.
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PN-8/B-10685 – Stolarka budowlana .Okna i Drzwi.
[6] PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  i badania przy odbiorze”.
[7] PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
[11]PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
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Pracownia „NAD-WARTĄ” Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzeżna 1C/9, 63-100 Śrem

Tel/Fax 61 2830435, www.nadwarta.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT 

SST-B2 Roboty Rozbiórkowe, Usunięcie Gruzu

Nazwa projektu: Budynek zamieszkania zbiorowego – 

schronisko dla ludzi bezdomnych

Adres przedsięwzięcia: Nochowo, gm. Śrem

działka nr ewid. 491/7

Inwestor:  Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

ul. Mickiewicza 21

63-100 Śrem

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Mazurczak

mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz

inż. Rafał Owczarzak

inż. Łukasz Sobkowiak

Klasyfikacja robót CPV: 
45111100 – 9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220 – 6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

ŚREM Marzec 2017
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1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji  technicznej  są  wymagania   dotyczące   rozbiórek  i
usunięcia gruzu przy realizacji zadania pn. Budynek zamieszkania zbiorowego – schronisko dla ludzi
bezdomnych.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
a) Zamawiający
b) Wykonawcy: - jednostka projektowa: Pracownia NAD WARTĄ Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzeżna 1C/9, 63-100 Śrem
c) Generalny wykonawca robót budowlanych wyłoniony na drodze przetargu.

1.2.Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i  odpowiednią specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany,  uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu
i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą mieć  miejsce tylko  w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność,  że  podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót rozbiórkowych i
demontażowych w czasie rozbiórki obiektu i obejmuje:

1. Demontaż ościeżnic i skrzydeł okiennych i drzwiowych.
2. Demontaż pokrycia dachowego.
3. Demontaż konstrukcji dachowej.
4. Skucie  ścian  działowych   i  nośnych  przy  użyciu  klinów,  młotów,  drągów  stalowych   i

oskardów,   a  w   przypadku  przewracania   ścian   przy  użyciu   zblocza   i  liny  stalowej
naciąganej   ręcznie  i  mechanicznie  przy  pomocy  młotów pneumatycznych,  pił  do  ciecia
betonu itp.

5. Rozebranie i demontaż: posadzek, podłoży  betonowych, tynków na ścianach, 
6. Demontaż  okładzin  ściennych  i  wykładzin  podłogowych,  oraz  wszelkich  innych  nie

wymienionych  w  niniejszej  specyfikacji,  a  określonych  w  projekcie  budowlanym
Wyszczególnienie czynności:

7. przygotowanie stanowiska roboczego,
8. wewnętrzny  transport  poziomy  i  pionowy  na  potrzebne  odległości  w  poziomie   i  na

potrzebną  wysokość (kondygnację), narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego drobnego
sprzętu pomocniczego,

9. segregowanie,  sortowanie  i  układanie  materiałów  i  urządzeń  uzyskanych  z  rozbiórki
elementów budynku  (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań
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itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego,
10. obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
11. utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,
12. wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
13. wykonanie  niezbędnych  zabezpieczeń  bhp  na  stanowisku  roboczym  oraz  wokół

bezpośredniej strefy przyobiektowej,
14. uprzątniecie placu (strefy) budowy (rozbiórki),
15. wywóz gruzu na odległość ok. 10 km i utylizacja gruzu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi, a niektóre z nich określone są w  ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w SST-B1  „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Nazwy  handlowe  materiałów  użyte  w  dokumentach  przetargowych  i  dokumentacji
technicznej winny być  traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych  materiałów,  służą  one  wyłącznie  zobrazowaniu  oczekiwań  Zamawiającego  co  do
rodzaju, jakości i parametrów zabudowywanych elementów.

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badan
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w SST  w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie
postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i  jest  zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
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ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do
robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym   przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

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

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli   dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych  elementów robót  Wykonawca powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być  później  zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3.SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt używany  do robót powinien być
zgodny  z  oferta  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajność sprzętu  będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to
wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 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.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych.  Środki   transportu nie  odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego  użytkowanych  odcinków dróg na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na
bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość
zastosowanych  materiałów i wykonywanych robót,  za ich zgodność  z dokumentacją projektową,
bądź   wymaganiami  SST,   projektu  organizacji  robót   oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze,  dokumentację  fotograficzną   obiektów  w pasie  robót  z  adresem obiektu     i
krótkim  opisem  stanu  technicznego  ze  szczegółowym   uwzględnieniem  istniejących  uszkodzeń  i
pęknięć.

5.2 Prace pomiarowe

Obsługa  geodezyjna  robót  rozbiórkowych  należy  do  obowiązków   Wykonawcy.   Przed
przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane   zawierające
lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  W oparciu  o materiały dostarczone
przez  Zamawiającego  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne
niezbędne do szczegółowego  wytyczenia robót.  Prace pomiarowe powinny być wykonane przez
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  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
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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.  Wszystkie
roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed  zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inżyniera.  Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie
osi  trasy muszą  być  zaopatrzone  w oznaczenia określające  w sposób wyraźny   i  jednoznaczny
charakterystykę  i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być  zaakceptowane
przez Inżyniera.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie  trwania robót.  Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do  dalszego  prowadzenia  robót,  to  zostaną  one  odtworzone  na  koszt  Wykonawcy.  Wszystkie
pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą   do  obowiązków
Wykonawcy.

5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty  rozbiórkowe  obejmują  usuniecie  z  terenu  budowy  wszystkich  elementów
wymienionych w pkt 1.1.  i 1.2.  Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 
rocznie  w sposób  określony  w  specyfikacjach   technicznych  lub  przez  Inżyniera.  O  ile  uzyskane
elementy nie stają się  własnością Wykonawcy powinien  on przewieźć  je na miejsce określone  w
specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inżyniera.  Elementy i  materiały,  które zgodnie z
specyfikacją techniczną stają się  własnością Wykonawcy powinny być usunięte  z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, itp.  znajdujące  się  w miejscach
gdzie  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  będą wykonane  wykopy  kanalizacyjne powinny być
tymczasowo  zabezpieczone.  W  szczególności  należy  zapobiec  gromadzeniu   się   w  nich  wody
opadowej.  Doły w miejscach,  gdzie nie przewiduje się  wykonania wykopów pod projektowane
obiekty  liniowe  należy   wypełnić  warstwowo  odpowiednim  gruntem  do  poziomu  otaczającego
terenu i zagęścić.  W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty
za  składowanie  materiałów  z  rozbiórki.   Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub
odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą   oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i w SST, a  także  w normach  i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji  Inspektor nadzoru uwzględni   wyniki  badań  materiałów i  robót,  rozrzuty
normalnie  występujące przy produkcji  i  przy  badaniach materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,
wyniki badań  naukowych oraz inne czynniki wpływające  na rozważaną  kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później  niż  w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki  finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

Pierwszym  rodzajem robót  wykonywanych  przy  remontach  są  roboty  rozbiórkowe.  Przed
przystąpieniem  do  bezpośrednich  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  wszystkie  niezbędne
zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem itp.
Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksimum  ostrożności,  dokładnie
przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują
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niżej  wymienione  zalecenia.  Przede  wszystkim  należy  usunąć  wszystkie  elementy  zagrażające
bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części murów, stropy pozbawione części podpór itp. 
Gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy  drewniane. W żadnym  wypadku
nie  wolno  gruzu  itp.  wyrzucać  przez  okna  na  zewnątrz  lub  przerzucać  na  dolne  stropy.  W
szczególnych  okolicznościach  wywołanych  względami  ostrożności  rozbiórkę  należy  wykonywać
ręcznie  lub  przy  użyciu  narzędzi  pneumatycznych.  Rozbiórkę  elementów  żelbetowych  należy
wykonywać  niewielkimi  odcinkami,  odbijając  uprzednio  warstwę  ochronną  betonu  i  przecinając
pręty  zbrojenia  za  pomocą  aparatów  acetylenowych.  Do  rozbijania  betonu  zaleca  się  stosować
narzędzia  pneumatyczne. Elementy konstrukcji  stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami
acetylenowymi lub benzynowo-tlenowymi. Wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane
w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia.
Robotnicy  wykonujący  prace  rozbiórkowe na wysokości  powyżej  4  m powinni  być  zabezpieczeni
pasami, przy czym łańcuch lub liną  od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli,
nie rozbieranych w tym momencie. 

Okna i drzwi

Przed przystąpieniem do rozbiórki okien lub drzwi trzeba sprawdzić, czy wskutek osiadania
ścian ościeżnice nie spełniają roli podpory dla danej części ściany. W tym wypadku skrzydła drzwiowe
i okienne należy pozdejmować z zawiasów, ościeżnice zaś  wyjąć dopiero po rozebraniu górnej części
ściany lub ścianek działowych. Jeżeli nie są  obciążone, zaleca się je wymontować ze ścian wraz ze
skrzydłami okiennymi lub  drzwiowymi i opaskami. Sposób ten należy stosować, jeśli elementy będą
się nadawały do dalszego użycia. Pozostałe po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub
blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zgodnie z punktem „Kontrola jakości robót” określonym w warunkach ogólnych STWiOR.

7. ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie z punktem „Odbiór robót” określonym w warunkach ogólnych STWiOR.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z punktem „Podstawa płatności” określonym w warunkach ogólnych STWiOR.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych  -  Rozp. Min.
Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72  -  Dz. U. Nr  13 poz.  93 z późniejszymi zmianami.
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9.2. Inne dokumenty

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 26.06.2002 r.  w sprawie  dziennika budowy,
montażu  i   rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1. WSTĘP:

1.1.Przedmiot STWiOR:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych przy budowie budynku zamieszkania zbiorowego – schroniska dla osób bezdomnych.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

1.3. Zakres robót

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacja dotyczy prowadzenia robót ziemnych związanych
z budową obiektów wyszczególnionych w poz.1.1

1.4. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące robót:
a/  wykonawca  odpowiedzialny  za  jakość  robót  oraz  zgodność  z  dokumentacją  projektową  ,
specyfikacja techniczną. 
b/  odbiór  podłoża  przed  rozpoczęciem  robót  fundamentowych  jak  również  ocenę  stopnia
zagęszczenia gruntu musi  dokonać autor dokumentacji  geotechnicznej lub uprawniony geolog na
koszt Wykonawcy robót. 

2.0. MATERIAŁY.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
• Humus zdjęty z terenu 
• Grunty wydobyty z wykopów 
• Grunt piaszczysty 
• Piasek 

3.0. SPRZĘT

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy
użyciu sprzętu mechanicznego: 
• Koparka 
• Spycharka 
• Ładowarka 
• Zagęszczarka wibracyjna 
• Inny sprzęt zaakceptowany przez Inwestora 

4.0. TRANSPORT

Do  przewozu  wszelkich  materiałów  sypkich  i  zbrylonych  jak  ziemia,  kruszywo,  gruz,

34



stosowane  będą  samochody  samowyładowcze  –  wywrotki.  Każdy  środek  transportu  winien  być
zaakceptowany przez Inwestora. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki ogólne

Ogólne  warunki  wykonania  i  odbioru  robót  podano  w  punkcie  STT-B1   Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót. 

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczna i  po wyrażeniu
zgody przez Inwestora. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-06050. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
•  Zapoznać  się  z  planem  zagospodarowania  terenu,  planem  wysokościowym,  projektowanym
obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu. 
• Wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, 
• Oznaczyć szerokość wykopów , zarysy skarp itp., 
• Przygotować teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni, 
•  Wykonać wszystkie urządzenia odwadniające ,  zabezpieczające wykopy i  nasypy przed wodami
opadowymi i powierzchniowymi. 

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
Wykopy pod fundamenty i  instalacje rurociągowe wykonać do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej,  a  następnie  pogłębić  do  głębokości  właściwej,  bezpośrednio  przed  wykonaniem
fundamentów. 

5.2. Odspojenie i odkład urobku.

Odspojenie gruntu w wykopach należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie. Podczas trwania
robót ziemnych należy zwrócić szczególna uwagę na: 
•  bezpieczną  odległość  od  przewodów  wodociągowych,  gazowych,  kanalizacyjnych,  kabli
energetycznych  itp.  W  przypadku  natrafienia  na  urządzenia  nie  oznaczone  w  dokumentacji
projektowej  ,należy  miejsce  to zabezpieczyć  i  natychmiast  powiadomić  Inwestora i  odpowiednie
przedsiębiorstwa i instytucje. 
• należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt
wskazuje  przebieg  innego  uzbrojenia.  Niezależnie  od  powyższego,  w  czasie  użycia  sprzętu
mechanicznego należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 
• należy zainstalować bezpieczne zejścia, 
• należy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi wykopu zależnej od
rodzaju gruntu 

5.3 Podłoże.

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotności o
wytrzymałości  powyżej  0,05  MPa  wg  PN—86/B-02480.  Przy  wykonywaniu  wykopów  pod
fundamenty i instalacje rurociągowe, w sposób mechaniczny należy wykonać je do głębokości 0,1-
0,2  m  mniejszej  od  projektowanej,  w  zależności  od  użytego  sprzętu  ,  a  następnie  pogłębić  do
głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
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5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu.

Do  zasypania  fundamentów  i  ścian  fundamentowych  obiektów  kubaturowych  należy
wykorzystać grunty piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład, lub dowiezienie spoza strefy robót
z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych, z kamieniami lub gruzem. Zasypkę należy prowadzić
warstwami 25 - 35 cm z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. Stopień zagęszczania winien
wynosić 0,95 – 1,0, chyba że projekt wykonawczy mówi inaczej. Zasypkę wykopu powyżej warstwy
ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

5.5. Warunki gruntowo wodne.

Dla  potrzeb  projektowanego  budynku  wykonano  dokumentację  geologiczno  -  inżynierską
stanowiącą  integralną  część  dokumentacji  projektowej.  W  wyżej  wymienionej  dokumentacji
szczegółowo opisano warunki gruntowo-wodne pod projektowanym obiektem.

5.6 Wywozy i przewozy ziemi

Wywóz  ziemi  na  tymczasowy  odkład  w  obrębie  placu  budowy,  przywóz  piasku,  żwiru  i
brakującej ziemi Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. 

5.7. Szerokość wykopu

Zasady  określenia  ilości  robót  ziemnych  przy  robotach  konstrukcyjnych  i  liniowych.
nachylenie skarp roboczych wykopów powinny wynosić 1÷0,6. 

6.0 Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w punkcie STT-B1  Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót.  Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić,  czy  pod względem kształtu i  wykonania
odpowiada  on  wymaganiom  zawarty  w STWiOR  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza
tolerancji podanych w normach.  
Sprawdzeniu podlega: 
a/ wykonanie wykopu i podłoża, 
b/ zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c/  stan  umocnienia  wykopów  pod  kątem  bezpieczeństwa  pracy  robotników  zatrudnionych  przy
wykonywaniu fundamentów i montażu instalacji, 
d/ wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 cm, e/ jakość
gruntu przy zasypce, 
f/ zagęszczenie, 
g/ wykonanie korytowania. 

7.0. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są: 
m³ - dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki filtracyjnej, podsypki piaskowo -
żwirowej 
m² - dla wykonania korytowania , umocnienia wykopu, 
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mb - dla wykonania ścianek szczelnych , rurociągów. 

8.0. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STT-B1  Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z normą PN-B-066050. Odbiorowi podlega
ilość  i  jakość  wykonanego  wykopu,  korytowania.  Odbiorowi  podlega  ilość  i  jakość  zasypanego
wykopu, plantowania, formowania nasypów i skarp oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 

9.0. Przepisy związane

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi normami krajów UE lub beneficjentów Programu ISOPA w zakresie przyjętym przez
polskie ustawodawstwo. 
PN-B-06050 -Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
BN-83/8836-02 -Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-72/8932-01 -Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne. 
BN-/8931-12 -Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-022480 -Grunty budowlane. Określenia, symbole , podział i opis gruntów. 
BN-70/8931-05 -Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
PN-66/B-06714 -Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
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1. Wymagania ogólne

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót
zbrojarskich oraz wymagania dotyczące cech i jakości stali zbrojeniowej stosowanych przy realizacji
zadania pn. budowa budynku zamieszkania zbiorowego – schronisko dla ludzi bezdomnych.

1.2. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą sposobu prowadzenia robót
zbrojarskich  oraz  wymagań  jakie  powinna  spełniać  stal  zbrojeniowa.  Szczegółowy  zakres  robót
określony jest w Projekcie wykonawczym.

2. Materiały

2.1. Stal zbrojeniowa

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-
91/S-10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy.

3. Sprzęt

Prace  zbrojarskie  wykonane  specjalistycznymi  urządzeniami  stanowiącymi  wyposażenie
zbrojarni  (giętarki,  noże  mechaniczne,  prostowarki,  wciągarki,  młotki,  itp.).  Sprzęt  używany  do
wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim tak, aby zapewnić
nieodkształcalność  elementów  stalowych.  Materiały  należy  ułożyć  równomiernie  na  całej
powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas
transportu.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Wymagania  ogólne  w  stosunku  do  prowadzonych  robót  zgodnie  z  SST-B1  „Wymagania
ogólne"

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie prętów

W  przypadku  skorodowania  prętów  zbrojenia  lub  ich  zanieczyszczenia  w  stopniu
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przekraczającym wymagania punktu 5.3.1.,  należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się,  że
zanieczyszczenia  powstały  w  okresie  od  przyjęcia  stali  na  budowie  do  jej  wbudowania.  Pręty
zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbami  należy  czyścić  preparatami  rozpuszczającymi  tłuszcz.  Stal
narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą
się  rdzą i  zabłoconą oczyszcza się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub mechanicznie  lub też przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko
zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.

5.2.2. Prostowanie prętów

Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  pręta  od  linii  prostej  nie  powinna
przekraczać 4 mm.  Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i
wciągarek.

5.2.3.Cięcie prętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza
się przy użyciu mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o
wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.

Tabelka 1- Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt

Średnica
pręta
[mm]

Kąt odgięcia

45 90 135 180

8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgięcia prętów i haki

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela
nr 1 (PN-91/S-10042).

Tabela 2. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia
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Średnica  pręta
zaginanego mm

Stal żebrowana
Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 Mpa Rak > 500 MPa

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d
10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d
20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d
D > 28 d0 = 8d - -

d - oznacza średnicę pręta

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d >
12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnętrzna  średnica  odgięcia  prętów  zbrojenia  głównego,  poza  odgięciem  w  obrębie  haka,
powinna być nie mniejsza niż :
5d dla stali klasy A-0 i A-I
10d dla stali klasy A - III
W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji  w  których  zagięcia  ulegają  jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane
dla haków.
Należy  zwrócić  uwagę  przy  odbiorze  haków  (odgięć)  prętów  na  ich  zewnętrzną  stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.3. Montaż zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogólne

Wymaga się następującej klasy stali : A-0 i A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-
06200), dla zbrojenia betonu.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania
nie  może  ulec  zmianie.  W  konstrukcję  można  wbudować  stal  pokrytą  co  najwyżej  nalotem  nie
łuszczącej  się  rdzy.  Nie  można  wbudowywać  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie
słonej wody. 
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem.

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inżyniera .

Końcówki  drutów  wiązałkowych  muszą  być  odgięte  do  środka  betonowanego  elementu.
Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
Cmin>0 jeżeli dg<32 mm
Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm .

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera i odbiór wpisany do
dziennika budowy. Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią
wysokość  w  trakcie  betonowania  jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne  jest  chodzenie  i
transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

41



5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:

• czołowe, elektryczne, oporowe,

• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

• zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

• zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.

5.3.2.3. Skrzyżowania prętów

Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami
dystansowymi.  Drut  wiązałkowy,  wyżarzony,  o  średnicy  1  mm  używa  się  do  łączenia  prętów  o
średnicy  do  12  mm.  Przy  średnicach  większych  należy  stosować  drut  o  średnicy  1.5  mm.  W
szkieletach  zbrojenia  belek  i  słupów  należy  łączyć  wszystkie  skrzyżowania  prętów  narożnych  ze
strzemionami.

6. Kontrola jakości

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela nr 3.

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne:
-Dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie  powinno
przekraczać 3%.
-Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm.
-Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm, liczba
uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać  20% w
stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie
może  przekraczać  25%  ogólnej  ich  liczby  na  tym  pręcie,  różnice  w  rozstawie  między  prętami
głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm. 
-Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka
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Cięcia prętów
(L – długość pręta wg projektu)

dla L < 6.0 m
dla L > 6.0 m

20 mm
30 mm

Odgięcia  (odchylenia  w  stosunku  do
położenia określonego w projekcie)

dla L < 0.5 m
dla 0.5 m < L < 1.5 m
dla L > 1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm

Usytuowanie prętów
otulenie  (zmniejszenie  wymiaru  w  stosunku
do wymagań projektu)

< 5 mm

odchylenie  plusowe  (h  –  jest  całkowitą
grubością elementu)

dla h < 0.5 m
dla 0.5 m < h < 1.5 m
dla h > 1.5 m

10 mm
15 mm
20 mm

odstępy  pomiędzy  sąsiednimi  równoległymi
prętami  (a  –  jest  odległością  projektowaną
pomiędzy  powierzchniami  przyległych
prętów)

a < 0.05 m
a < 0.20 m
a < 0.40 m
a > 0.40 m

5 mm
10 mm
20 mm
30 mm

odchylenia  w  relacji  do  grubości  lub
szerokości  w każdym punkcie zbrojenia (b  –
oznacza  całkowitą  grubość  lub  szerokość
elementu)

b < 0.25 m.
b < 0.50 m.
b < 1.5 m.
b > 1.5 m.

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

7. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej.

8. Odbiór robót

Inspektor na podstawie zapisów w książce obmiarów i dzienniku budowy.
a). Przejęcie robót zbrojarskich
b). Świadectwo Wykonania.

9. Podstawa płatności

Podstawę  i  system  płatności  określać  będzie  umowa  zawarta  między  Zamawiającym  a
Wykonawcą.

10. Przepisy związane

10.1. Normy
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości
PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-84/H-9300  Walcówka pręty  i  kształtowniki  walcowane na gorąco  ze  stali  węglowych  zwykłej
jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania.
PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali.
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
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10.2. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. 
Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana 
 z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. 
Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy 
DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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1.     Wstęp.

1.1.  Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót, betoniarskich w zadaniu pn. budowa budynku zamieszkania zbiorowego – schronisko
dla ludzi bezdomnych.

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie betonu i podbetonów w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  doku-
mentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inżyniera.

2.     Materiały.

2.1. Składniki mieszanki betonowej.

(1) Cement
a)  Rodzaje cementu
Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego,  tj.  bez  dodatków
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu klasy
B7,5-B20 marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20
b)  Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z  zarządzeniem Ministra Komunikacji
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartość alkaliów do 0,6%
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c)  Opakowanie
Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK  co  najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

46



Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały,
wyraźny napis zawierający następujące dane:
*  oznaczenie
*  nazwa wytwórni i miejscowości
*  masa worka z cementem
*  data wysyłki
*  termin trwałości cementu
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy
umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do  wyładowania  cementu  oraz
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości
zgodnie z PN-EN 147-2.
c) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f)  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
*  Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni
można wykonać tylko badania podstawowe.
*  Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie
kontroli obejmującej:
-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
-  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających
się w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami  cement nie  może być  użyty  do
betonu.
g)  Magazynowanie i okres składowania
*  Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
*  dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
*  dla cementu luzem:
-  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do
pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych
ścianach).
*  Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
*   Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
*  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
*   10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
*  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach

47



zamkniętych.
*  Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-B-
0Ó712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa
nie powinny być większe niż:
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-  3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
-  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
-  kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
-  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
W  celu  umożliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  należy  prowadzić  bieżącą
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.
2.2.  Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy tunelu.
-  B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.
-  nasiąkliwość nie większa jak 4%
-  mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20%
po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
-  B-25 dla wykonania osłony izolacji
-  B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
-  B-10 dla podbetonów i podkładów Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie
2.3.  Materiały do wykonania podbetonu.
Beton kl.  B7.5 i  B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu:
-  pospółka kruszona 0/40,
-  cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% Kruszywo
równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.     Sprzęt.

Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo legalizacji.  Mieszanie  składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4.         Transport.

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
(1)  Środki do transportu betonu
*  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
*   Ilość  „gruszek"  należy  dobrać  tak  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
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uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.
(2)  Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze
otoczenia  +  15°C  70  minut  przy  temperaturze  otoczenia  +  20°C  30  minut  przy  temperaturze
otoczenia + 30°C

5.     Wykonanie robót.

5.1.  Zalecenia ogólne.

*  Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
*  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1)  Dozowanie składników:
*  Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji
*   Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym
zawilgoceniem kruszywa
(2)  Mieszanie składników
*  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
*  Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
(3)  Podawanie i układanie mieszanki betonowej
*  Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji  umożliwiającej
łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy
stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne  przy  czym  wymaga  się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
*   Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.
*  Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą
spada.  W przypadku gdy wysokość  ta  jest  większa  należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
-  w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
-  warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
-   przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub
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rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować
belki wibracyjne.
(4)  Zagęszczanie betonu.
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
*  Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
*  Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
*   Podczas  zagęszczania wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębić  buławę na głębokość  5-8  cm w
warstwę poprzednią i  przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanic wibrującym.
*   Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
*   Belki  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
*   Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym  miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
*  Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
(5)  Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
*   Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  po  winno  być  uzgodnione  z
projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być
prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
*  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
-   usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
-  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliżonym  do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania,
*   W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczonego  przez  wibrowanie,  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ułożonego betonu.
(6)  Wymagania przy pracy w nocy.
W  przypadku  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
(7)  Pobranie próbek i badanie.
*   Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych  normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie
Inżynierowi ws2ystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
*  Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
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jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być
uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszymi  SST  oraz  ewentualne  inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,
*  badania powinny obejmować:
-  badanie składników betonu
-  badanie mieszanki betonowej
-  badanie betonu.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

(1)  Temperatura otoczenia
*  Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
*  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
(2)  Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3)  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
*  Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
*  Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
*   Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie  twardnienia  betonu  należy
wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4.  Pielęgnacja betonu

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
*   Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
*   Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
*  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
się  łączył  z  następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane  specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
*  Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
*  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia". i drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
*  Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
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*   Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63 r -06251) lub wytrzymałości
manipulacyjnej dla prefabrykatów.

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu

(1)  Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani;
*  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień  i nie mieć-ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
*  pęknięcia są niedopuszczalne,
*  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
*  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze  niż  2,5cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%  powierzchni
odpowiedniej ściany,
*  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 mm,
(2)  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu
konstrukcji należy:
*   wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą tarcz  karborundowych i  czystej  wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
*    raki  i  ubytki  na  eksponowanych powierzchniach  uzupełnić  betonem i  następnie  wygładzić  i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów.
*  wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lek-;, wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

5.6.  Wykonanie podbetonu.

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod wzg.;-
dla nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowanie"
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.

6.         Kontrola jakości.

Kontrola jakości  wykonania  betonów polega na sprawdzeniu zgodności  z  projektem i:  podanymi
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

7.      Obmiar robót.

Jednostkami obmiaru są:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji.
- 1 m3 wykonanego podbetonu
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8.      Odbiór robót.

Wszystkie  roboty  objęte  wykonaniem konstrukcji  betonowych i  podbetonów podlegają  zasadom
odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. W szczególności tunel dla pieszych podlega
próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.

9.      Podstawa płatności  .

Płaci  się  za roboty  wykonane w jednostkach  podanych w p.  7.  Cena jednostkowa obejmuje  dla
betonowania konstrukcji:

-  dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
-  oczyszczenie podłoża
-  wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
-  pielęgnację betonu
-  rozbiórką deskowania i rusztowań
-  oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podłożu gruntowym,
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje; wyrównanie podłoża,
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.      Przepisy związane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN .196-3:1996                     Cement.  Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości

objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002      Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i   odbioru  murów   realizowanych  dla  zadnia pn.   budowa budynku zamieszkania
zbiorowego – schronisko dla ludzi bezdomnych. 

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność,  że   podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem ścian działowych;

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich wykonania oraz za ich  zgodność z
dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania dotyczące
robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" pkt 1.2. 

1.5. Określenia podstawowe

Element murowy -  jest to drobno lub  średniowymiarowy  wyrób budowlany przeznaczony
do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.

• Zaprawa  murarska  -   jest   to  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych.

• Wyroby pomocnicze -  są  to  różnego  rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane  w  konstrukcjach  murowych  jako  elementy  uzupełniające  tj.:  kotwy,  łączniki,
wsporniki ,nadproża, wzmocnienia ścian.

• Warstwa  konstrukcyjna  -  część  ściany  oparta  na  fundamencie  ,  przenosząca  obciążenia
własne  muru,  obciążenia  stropów  i  od  zabudowy  otworów  i  mocowanych  elementów
instalacyjnych oraz wyposażenia.

• Warstwa  izolacyjna  -  nałożona  na  warstwę  konstrukcyjną  i  trwale  z  nią  połączona
powłoka  lub  warstwa  materiału  ,  którego  zadaniem  jest  przede  wszystkim  nadanie
zdolności izolacyjnych murowi.

• Kotwienie  -  mocowanie  warstwy  izolacyjnej  lub  elementów  instalacji  i  wyroby 
  pomocnicze w warstwie nośnej.

Pozostałe  określenia  podane w niniejszej ST są  zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi
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normami oraz określeniami podanymi w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe  wyszczególnione  są  w  ogólnej  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. MATERIAŁY 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w SST-
B1  „Wymagania  ogólne”.  
Dopuszcza   się   zamienne   rozwiązania   (w   oparciu   na  produktach  innych  producentów)  pod
warunkiem:

• spełnienia tych samych właściwości technicznych,
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia  do

stosowania),
• uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.

Uwaga:
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i   materiałów  przywołane  w  specyfikacji   służą

określeniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów technicznych
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Wymagania szczegółowe dla materiałów

Wszelkie  materiały  do  wykonania  robót  murowych  powinny  odpowiadać wymaganiom
zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB dopuszczających dany materiał
do powszechnego stosowania w budownictwie.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych powinny mieć:

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• Certyfikat zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną  do zbioru norm

polskich,
• Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Pozostałe materiały
• Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm – kl.15
• Pustak ceramiczny szer. 24 cm kl. 15
• Pustak ceramiczny  szer. 12cm kl.10
• Zaprawa M10;
• Nadproże prefabrykowane strunobetonowe; 
• Cement portlandzki;
• Woda

Do  przygotowania  zapraw  i  skraplania  podłoża   stosować   można   wodę   odpowiadającą
wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociagową wodę pitną. Niedozwolone  jest  użycie
wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
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muł. 

Piasek

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne”. 
Piaski do zapraw budowlanych". a w szczególności:

• nie zawierać domieszek organicznych.
• mieć frakcje rożnych wymiarów. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25 - 0.5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

Zaprawa cementowa, cementowo-wapienna.  

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl.  10  MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona  z
węzła  betoniarskiego  (obowiązkiem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego 
zatwierdzenie  receptur  na  wytwarzane  zaprawy  wytwarzane  na  budowie),  Zaprawa cementowa
kl.  10  MPa  -  wykonać  w  węźle  betoniarskim  na  budowie  zgodnie z   zatwierdzoną  receptura
przez  Inspektora  nadzoru.   Marka  i   skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z   wymaganiami
podanymi  w  projekcie.  Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych powinno być  wykonywane
mechanicznie.  Zaprawę należy przygotować  w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  Do zapraw murarskich  należy  stosować  piasek
rzeczny  lub  kopalniany.  Do  zapraw  cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z
dodatkiem  żużla lub popiołów lotnych 25 i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że
temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od chwili  zużycia  zaprawy  nie  będzie  niższa  niż+5°C.  Do
zapraw  cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego  otrzymanego  z   wapna   niegaszonego,   które   powinno   tworzyć   jednolitą   i
jednobarwną   masę,   bez   grudek  niegaszonego   wapna   i   zanieczyszczeń   obcych.   Skład
objętościowy  zapraw  należy  dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Wyroby ceramiczne

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
• Masa 4,0-4,5 kg.
• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 

na inne  cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
–  2 na 15 sprawdzanych cegieł
–  3 na 25 sprawdzanych cegieł
–  5 na 40 sprawdzanych cegieł.
Nadproża strunobetonowe,
Pustak ceramiczny 12 cm
Pustak ceramiczny 25 cm
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Składowanie materiałów.

• Elementy  murowe  -  licowe,  mogą  być  przechowywane  na  zewnątrz,  ale  powinny  być
zabezpieczone przed  zawilgoceniem.  Dlatego tez elementy takie składuje się  zafoliowane
na  paletach  ustawionych  na  równym,  suchym  podłożu.  Od  góry  palety  powinny  być
nakryte przenośnymi pałatkami.

• Elementy  drążone  ceramiczne,  silikatowe,  betonowe,  bloczki  z  betonu  komórkowego
powinny  być  przechowywane  na  paletach  pod  dachem  (wiatry),  zabezpieczone  przed
bocznym nawiewaniem śniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.

• Elementy gipsowe powinny być składowane na paletach w zamkniętych pomieszczeniach.
• Cement,  wapno  i  gotowe  zaprawy  zaleca  się  przechowywać  w  workach w zamkniętych

i zabezpieczanych przed wilgocią magazynach .
• Kruszywa mogą  być  składowane na wolnym powietrzu, ale tylko i  wyłącznie  na terenie

suchym i odwodnionym.
• Materiały  do  wykonania  konstrukcji  murowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeżeli

spełniają następujące warunki:
− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
− są właściwie opakowane i oznakowane,
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
− mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności.

• Wszystkie materiały izolacyjne powinny być  przechowywane i  magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

• Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzane  wpisem  do
dziennika budowy.

• Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji,   służą
określeniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i   wymogów
technicznych  założonych  w  dokumentacji technicznej dla danych  rozwiązań.  Dopuszcza
się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem :

- spełnienia tych samych właściwości technicznych,
-   przedstawieniu zamiennych  rozwiązań  na piśmie  (dane techniczne,  atesty, dopuszczenia do
stosowania),

– uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru.
–

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inżyniera.  Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników powinno
się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się stosowania
mieszarek wolnospadowych).
Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki należy stosować wibratory zbuławami o średnicy
nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej,  o
częstotliwości 6000 drgań/min i  łaty wibracyjnej charakteryzującej się jednakowymi drganiami na
całej długości.
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Układanie  mieszanki  betonowej  w  szalunkach  prowadzić  za  pomocą  pomp.  Przekrój
przewodów  powinien  być  dobrany  do  uziarnienia  kruszywa  zastosowanego  do  przygotowania
mieszanki. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy pomocy urządzeń mechanicznych.
Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego elementu.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych
robot  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i
niedopuszczone do robot.
Pozostały sprzęt:

• Prościarka do prętów,
• Nożyce;
• Giętarka do prętów,
• Wyciąg.

4. TRANSPORT

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.   Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Cegła  ceramiczna  pełna  powinna  być  układana  na  środku  transportowym  na  rąb równolegle
do  kierunku  jazdy.  Cegła  dziurawka  oraz  pustaki  kominowe  powinny  być układane  na  środku
transportowym  szczelnie  jedna  obok  drugiej,   w  jednakowej   liczbie warstw,  otworami  w
kierunku   jazdy.   Ewentualne   wolne   miejsca   między   ścianami   środka  transportowego   a
załadowanym  stosem  cegieł  powinny  być  wypełnione  materiałem wyściółkowym. 
Na placu budowy cegłę  pełną  układa się  na  terenie   wyrównanym w kozłach  po 250  sztuk  wg
poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk.

Załadunek,   transport   i   rozładunek   materiałów   należy   przeprowadzić   zgodnie   z
przepisami  BIOZ  i  przepisami  o  ruchu  drogowym.  Czas  transportu  i  wbudowania  mieszanki  nie
powinien być dłuższy niż:
  90 min – przy temperaturze + 15°C,
  70 min – przy temperaturze + 20°C,
  30 min – przy temperaturze + 30°C.

Załadunek,   transport,   rozładunek   i   składowanie   wyrobów   ze   stali   konstrukcyjnej
powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji
aktywnych   chemicznie   i   zanieczyszczeń   mogących   utrzymywać   wilgoć.   Wyroby   ze   stali
konstrukcyjnej  powinny  być  utrzymywane  w  stanie  suchym  i  składowane  nad  gruntem  na
odpowiednich   podporach.   Niedopuszczalne   jest   długotrwałe   składowanie   stali
niezabezpieczonych przed opadami. 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania
w  sposób  gwarantujący  jego  nieuszkodzenie.  Elementy  transportowane  przy  pomocy  dźwigów
muszą być  podnoszone przy  użyciu  odpowiednich  zawiesi  z  zachowaniem zasad  bezpieczeństwa
(próbne  uniesienie  na  wysokość  20  cm,  brak  przeszkód  na  drodze  transportu,  przeszkolona  i
odpowiednio wyekwipowana załoga).

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne".
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5.1. Ogólne zasady wykonywania murów

• Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości
spoin,  do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do odsadzek,
wyskoków i otworów.

• W  pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne.  Ścianki  działowe  grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

• Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
• W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie

warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem  wierzchnich
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

• Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie  letnim, należy cegły przed ułożeniem w
murze polewać lub moczyć w wodzie,  -  mury o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być
wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, 

Roboty  należy  rozpocząć  od  pomiarów.  W  trakcie  wznoszenia  ścian  w  otworach
drzwiowych montujemy ościeżnice   drzwiowe.  Poziom góry ościeżnicy  zamontować 205 cm nad
planowanym  poziomem  podłogi.  Nadproża  nad  otworami  drzwiowymi  i  okiennymi wykonać
zaczynając  od  wyznaczenia  poziomu  posadowienia  belek   (ppbs).   Poziom  ppbs ustalić  w
odniesieniu  do  projektowanego  poziomu  posadzki  w  pomieszczeniach sąsiadujących  i  innych
otworów  znajdujących  się  w  tej   samej  płaszczyźnie  ściany.   Ściany w  strefie  podporowej
wykonać  do  poziomu  o  5  cm  niższego  od  projektowanego  ppbs. 

Następnie  przystąpić  do  wykonania  poduszek  betonowych  pod  belki  z  betonu  min.  B-
15 o  konsystencji  plastycznej  układając  w  miejscu  planowanego  podparcia  nadproża  beton z
nadmiarem  i  układając  na  nim  belki.  Po  7  dniach  prowadzenia  pielęgnacji  betonu  można
przystąpić do wykonania ściany na nadprożu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb.

5.2. Montaż nadproży strunobetonowych 

Nadproża wykonywane przy użyciu belek strunobetonowych prefabrykowanych,  stosuje  się
do  przekrywania  otworów  okiennych  i  drzwiowych  w  różnych rodzajach  ścian. Powinny być  one
jednak  projektowane  indywidualnie,   ponieważ  wymaganą  nośność   uzyskują   dopiero   po
nadmurowaniu  na  belkach  warstw  z  pustaków  lub  cegieł pełnych. Belki również układa się  na
zaprawie  cementowej grubości 12 mm. Głębokość ich oparcia w murze zależy od szerokości otworu i
powinna wynosić minimum 12,5 cm. 

5.3. Nadmurowanie belek. 

Aby  uzyskać  wymagana  nośność  nadproża, belki   nadmurowuje  się  cegłą pełną  lub
przyciętymi  pustakami  Porotherm.  Również  ten  rodzaj  nadproża  zależy  od 
szerokości   otworu.  Gdy  nadproża  nadmurowujemy  pustakami  Porotherm,   wyjątkowo   należy
zastosować  spoinę  pionową  o  grubości  12  mm  przy  połączeniu  na  pióro  i  wpust.  Podpory
montażowe można usunąć dopiero po stwardnieniu zaprawy, czyli po upływie 7 - 14 dni. 
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5.4. Konstruowanie nadproży

Do  konstruowania   nadproży   służą,   m.in.   belki   stalowe,   nadproża   prefabrykowane
Porotherm traktowane jako tracony szalunek konstrukcyjny. 
Elementem  nośnym  jest  belka  zbrojona  lub  stalowa  której  wymiary  i  kształt zostaje nadany
przez producenta.
Sposób montażu nadproża:

• wykucie gniazd,
• podszalowanie górą otworu drzwiowego lub okiennego,
• ułożenie na deskowaniu kształtek Porotherm lub belek stalowych
• wypoziomowanie ułożenia nadproża,
• zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,
• obetonowanie belek nadprożowych,
• zalanie mieszanką betonową

Jeżeli   w   trakcie   murowania   występuje   konieczność   docięcia   bloków  do  odpowiedniego
wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów:

• za pomocą szerokiego przecinaka i młotka,
• za pomocą, piły tarczowej do kamienia,
• za pomocą gilotyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne". 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne"

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST-B1

10. PRZEPISY ZWIAZANE   

10.1 Normy 

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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- PN-75/C-04630 - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-88/B-3000 - Cement portlandzki. 
- PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-88/B-3003 - Cement murarski 15. 
- PN-88/B-3005 - Cement hutniczy 25. 
- PN-86/B-30020 - Wapno 
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne. 
- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. 
- PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-19701 ;1997 - Cementy powszechnego użytku. 
-  PN-ISO-9000  -  (Seria  9000,9001,9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  A  -  zeszyt  3 
„Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2005 rok.

62



Pracownia „NAD-WARTĄ” Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzeżna 1C/9, 63-100 Śrem

Tel/Fax 61 2830435, www.nadwarta.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-B7 Roboty Ciesielskie

Nazwa projektu: Budynek zamieszkania zbiorowego – 

schronisko dla ludzi bezdomnych

Adres przedsięwzięcia: Nochowo, gm. Śrem

działka nr ewid. 491/7

Inwestor:  Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

ul. Mickiewicza 21

63-100 Śrem

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Mazurczak

mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz

inż. Rafał Owczarzak

inż. Łukasz Sobkowiak

Klasyfikacja robót CPV: 
Kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

ŚREM Marzec 2017
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1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i zabezpieczenia 
konstrukcji drewnianych w ramach realizacji zadania pn. budowa budynku zamieszkania zbiorowego 
– schroniska dla ludzi bezdomnych.

2. Zakres robót

      Wykonanie więźby dachowej.

Impregnacja konstrukcji więźby dachowej. 

3. Materiały

      Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy C 27 

Asortyment wyrobów zgodny z zestawieniem drewna podanym w D.T. OSB ,folie do uszczelnienia,

śruby M-14, gwoździe, preparaty solne zabezpieczające p. pożarowo  powszechnego stosowania, 

folia paroprzepuszczalna dachowa.

5. Sprzęt

Sprzętem do wykonania zadania są:

1. Piła elektryczna, 

2. piła spalinowa,  

3. siekierki, 

4. młotki, 

5. klucze, 

6. poziomica, 

7. pion, 

8. kątomierz, 

9. łaty, 

10. pędzle, 

11. wciągnik, 

12. wiadra
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6. Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej

lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny.

7. Wykonanie robót

- Odwiązanie elementów składowych konstrukcji

- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych

- Impregnacja więźby preparatem solnym. 

  -     Ułożenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementów.

- Zamocowanie folii polietylenowej - paroizolacja

- Ułożenie izolacji cieplnej z płyt wełny mineralnej

- Odeskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyconej

8. Kontrola jakości

Polega  na  sprawdzaniu  bieżącym  prawidłowości  zabezpieczeń  impregnacyjnych  i

ognioodpornych,  kontroli  jakości  zastosowanych  materiałów  i  preparatów.  Badania

prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji na

podporach i rozstawu elementów składowych,   badania prawidłowości wykonania złączy między

poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od

kierunku poziomego i pionowego.

9. Jednostka obmiaru

Powierzchnie  pokrycia  połaci  dachowej  (m2),  ilość  drewna  obrobionego  wbudowanego  w
konstrukcję więźby dachowej (m3) .

10. Odbiór

       Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor     Nadzoru.
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11. Podstawa płatności

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy.

12. Przepisy związane

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze 
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
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Pracownia „NAD-WARTĄ” Mazurczak & Owczarzak
ul. Nadbrzeżna 1C/9, 63-100 Śrem

Tel/Fax 61 2830435, www.nadwarta.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-B8 Roboty dekarskie

Nazwa projektu: Budynek zamieszkania zbiorowego – 

schronisko dla ludzi bezdomnych

Adres przedsięwzięcia: Nochowo, gm. Śrem

działka nr ewid. 491/7

Inwestor:  Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

ul. Mickiewicza 21

63-100 Śrem

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Mazurczak

mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz

inż. Rafał Owczarzak

inż. Łukasz Sobkowiak

Klasyfikacja robót CPV: 
Kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
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1. Przedmiot

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich w 
ramach realizacji zadania pn. Budowa budynku zamieszkania zbiorowego – schroniska dla ludzi 
bezdomnych.

2. Zakres

Zakres robót objętych S.T. obejmuje:
1. Montaż membrany dachowej, 
2. ołacenie, 
3. wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, 
4. pokrycie dachu blachodachówką powlekaną, 
5. montaż rynien i rur spustowych z PCV,
6. montaż parapetów okiennych,
7. montaż okien dachowych.

3. Materiały

Materiały niezbędne do realizacji zadania:
1. Membrana dachowa, 
2. łaty z tarcicy nasyconej, 
3. blachodachówka powlekana poliestrem, 
4. blacha powlekana, 
5. parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, 
6. rynny dachowe i  rury spustowe PCV,
7. okna dachowe.

4. Sprzęt

Specjalistyczny sprzęt dekarski: 
• nożyce do cięcia blachy, 
• giętarka do blachy, 
• młotek, 
• poziomice, 
• piony, 
• łaty, 
• drabiny.
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5. Transport

Samochodowy i ręczny

6. Wykonanie robót

- Ułożenie membrany dachowej na deskowaniu  z zachowaniem właściwych zakładów,
- Ołacenie połaci w odstępach wymaganych w instrukcji producenta blachodachówki
- Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek,
- Ułożenie blacho dachówki- mocowanie za pomocą wkrętów systemowych.
- Kalenice i okapy należy obrobić zapewniając szczelność.
- Rynny i rury wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji

7. Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów
i pionów, estetyki wykonania,  prawidłowości spadków rynien.

8. Jednostka obmiaru

(m2)  pokrycia  dachowego,  obróbki  blacharskiej,  ilość  zamontowanych  elementów
systemowych.

9. Odbiór

          Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji  lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i

kontroli zgodności  z dokumentacją projektową.

10. Podstawa płatności

Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych

11. Przepisy związane
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PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B – 10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych Wymagania i

badania przy odbiorze

Instrukcja montażu producenta blachodachówki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-B9 Roboty Tynkarskie

Nazwa projektu: Budynek zamieszkania zbiorowego – 

schronisko dla ludzi bezdomnych

Adres przedsięwzięcia: Nochowo, gm. Śrem

działka nr ewid. 491/7

Inwestor:  Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
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63-100 Śrem

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Mazurczak

mgr inż. arch. Sławomir Ambrożewicz

inż. Rafał Owczarzak
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Klasyfikacja robót CPV: 
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  tynków  wewnętrznych,  przewidzianych  do  wykonania    w  ramach  robót
budowlanych przy realizacji projektu   pn.  budowa budynku zamieszkania zbiorowego – schronisko
dla ludzi bezdomnych.

1. SST  jest  jednym  z  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  przy  zlecaniu  ww.  robót
zgodnie   z   ustawą  o   zamówieniach   publicznych.   Stosowany  jest   również  przy   realizacji,
odbiorach i rozliczaniu robót tynkowych.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji   mogą  mieć  miejsce  tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zakres robót:
-  Przygotowania podłoża pod tynki,
-  Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo - wapiennych;
oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty tynkarskie, które występują  przy realizacji umowy.

2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  Umowny  przy  zlecaniu  i
realizacji robót.

3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
Informacje  dotyczące  organizacji  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób 
trzecich,  ochrony  środowiska,  warunków  bezpieczeństwa  pracy,  zaplecza  dla  potrzeb 
wykonawcy,  warunków  dotyczących  organizacji  ruchu,  ogrodzenia,  zabezpieczenia 
chodników  i  jezdni  zawarte  są  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru Robót
Budowlanych SST-B1

4.  Określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej 
niezdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu  jednoznacznego  rozumienia zapisów
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Określenia   podane   w  niniejszej   Specyfikacji   są   zgodne   z   odpowiednimi   normami   oraz
określeniami podanymi w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH 
ORAZ  NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  ICH 
PRZECHOWYWANIEM,  TRANSPORTEM,  WARUNKAMI  DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA 
ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano w SST-B1
„Wymagania ogólne”. 

1. Materiały
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Woda
Do  przygotowania  zaczynu  gipsowego  i   skrapiania  podłoża  stosować  Monar  wodę

odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.” 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań  laboratoryjnych  można stosować
wodociągową wodę pitną.  Niedozwolone   jest    użycie    wód   ściekowych,    kanalizacyjnych,
bagiennych   oraz   wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności:
–  nie zawierać domieszek organicznych,
–  mieć  frakcje  różnych wymiarów:  piasek  drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm.
Stosowany do zaczynu  piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.

Zaprawa gipsowa
Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach  technicznych).  Suche  mieszanki  tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 .
Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego  wykonania
podkładów  pod  wyprawy  pocienione  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B-
14501„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Do zapraw tych należy stosować:
–piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN13139:2003/AC:2004,
– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,
–wapno  sucho  gaszone  (hydratyzowane)  lub  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego otrzymanego
z wapna palonego.
Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna  i
zanieczyszczeń  obcych;  wymagania  dla  wapna  określone  są  w  normie  PN-EN 4591:2003,
– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy
budowlane zwykłe”. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy  przygotować w takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana możliwie  szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN
B-19701;1997  „Cementy  powszechnego  użytku”.  Za  zgodą  Inspektora  nadzoru  można  stosować
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie
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niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych
Wyroby  do  robot  tynkowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli   spełniają  następujące
warunki:

• są   zgodne   z   ich   wyszczególnieniem  i   charakterystyką   podaną   w   dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

• są właściwie oznakowane i opakowane
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• producent   dostarczył   dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu   do   obrotu   i

powszechnego  lub   jednostkowego  zastosowania,   a   w   odniesieniu  do   fabrycznie
przygotowanych   mieszanek   tynkarskich   karty   katalogowe   wyrobów   lub   firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.

• Niedopuszczalne  jest   stosowanie   do   robót   tynkowych  fabrycznie   przygotowanych
mieszanek  tynkarskich  nieznanego  pochodzenia.  Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na
budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  LUB 
ZALECANYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  ZGODNIE 
Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B1 w punkcie 3.
Sprzęt do wykonywania tynków 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  suchych  tynków,  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego:

• mieszarki do zapraw,
• agregatu tynkarskiego,
• betoniarki wolnospadowej,
• pompy do zapraw,
• przenośnych zbiorników na wodę,

do malowania :
• pędzel, 
• wałek, 
• urządzenia do malowania natryskowego.

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne  wymagania  dotyczące  środków  transportowych  podano  w  SST-B1.  „Ogólna
Specyfikacja Techniczna’.
Wyroby  w  opakowaniach  do  robot  tynkowych   mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu  zaakceptowanymi  przez  Inżyniera.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w opakowaniach
ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  sprzętem  mechanicznym.  Załadunek  i  wyładunek  w
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opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie.
Transport materiałów:

• Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać  się zgodnie z normą BN-
88/6731-08.  Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić cementowozem,
natomiast  cement  i  wapno  suchogaszone  workowane  można przewozić  dowolnymi
środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczone przed zawilgoceniem.

• Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub 
  pojemnikach stalowych.

• Kruszywa   można   przewozić   dowolnymi   środkami   transportu   w   warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
Z  PODANIEM  SPOSOBU  WYKOŃCZENIA  POSZCZEGÓLNYCH 
ELEMENTÓW,  TOLERANCJI  WYMIAROWYCH,  SZCZEGÓŁÓW 
TECHNOLOGICZNYCH  ORAZ  NIEZBĘDNE  INFORMACJE  DOTYCZĄCE 
ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE 
WYMAGANIA SPECJALNE

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 w punkcie 5.
1.Tynki gipsowe.
1.1 Wytyczne ogólne.
Zasady ogólne , które należy  przestrzegać przy wykonywaniu tynków :
Biała gładź gipsowa do wykonywania wysokiej jakości gładzi na ścianach i sufitach
Zastosowania
-  Do użycia wewnątrz pomieszczeń.
-  Do  wygładzania  tynków  wewnętrznych  cementowych,  cementowo-wapiennych, powierzchni
płyt  gipsowo- kartonowych oraz gładkich powierzchni betonowych;
-  Może    być  zastosowana  na  powierzchnie  wykonane  z  elementów  gipsowych, ceramicznych,
silikatowych, betonowych, betonu komórkowego i innych;
- Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem.
a/    przed    rozpoczęciem    robót    tynkowych    powinny    być    ukończone    wszystkie    roboty
stanu   surowego   , wykonane roboty  instalacyjne podtynkowe i zamknięte wszelkie bruzdy  .
Przy  wykonywaniu  tynków  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji  producenta mieszanki
tynkarskiej  w  zakresie  przygotowania  podłoża  i  masy  tynkarskiej,  a  także warunków nakładania
masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:
–obowiązkowo  stosować  technikę  wykonywania  i  reżimy  technologiczne(np.  minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe,
stykowe,  szczelinowe,  dylatacyjne  itp.)oraz  z  uwzględnieniem  zgodności  materiału  z  którego
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 91
–  nie  dopuszczać  do  powstania  pustych  przestrzeni  za  profilami  tynkarskimi  np.  listwami
narożnikowymi,
–  elementy  wpuszczane  w  tynk  (np.  ramy  okienne)  osadzać  równomiernie  na  całym 
obwodzie,
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– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.
1.2 Przygotowanie podłoża
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który
nakłada się wyprawę. Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach:
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
– z autoklawizowanych betonów komórkowych,
– z zaprawy cementowej marki M4-M7,
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.
Podłoża  powinny  być  równe,  mocne,  jednorodne,  równomiernie  chłonące  wodę,  szorstkie,
suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć.
Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami
naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.
Zabrudzenia   powierzchni   smarami,   olejami,   bitumami,   farbami   należy   usunąć,   zmywając
odpowiednimi  preparatami  odtłuszczającymi  albo  stosując  środki  mechaniczne (np.piaskowanie).
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.

1.3 Wykonywanie tynku gipsowego:
Przygotowanie gładzi:
Zawartość  worka  25  kg  należy  wymieszać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  14  l  czystej,  chłodnej
wody  (worek  5  kg  w  2,8  l)  doprowadzając  do  jednorodnej  mieszaniny  o  założonej konsystencji
pozbawionej grudek.
Początek  wiązania:  od  rozpoczęcia  wsypywania  do  wody  i   w  zależności    od  warunków
atmosferycznych  i rodzaju podłoża ok. 60 min.
Sposób użycia:
Przy gotowaną  masę  nakładać  pacą  stalową  tak,  by uzyskać  powłokę  bez ubytków. Następnie
wyrównać  powierzchnię  jak  najdłuższymi  pociągnięciami  pacy  rozpoczynając  od narożnika
ściany . 
Po  ok.  15-20  min  można  nanieść  drugą  warstwę  stosując  technikę  "mokre  na  mokre",  a  po
wyschnięciu w razie potrzeby , w miejscach, które tego wymagają, lekko przeszlifować.
Grubość  warstwy: 
W zależności od podłoża od 1 do 1,5mm.
Zużycie:  ok.  1,0  kg/m2/1  mm  grubości.  Jednak  zawsze  trzeba  mieć  na  uwadze,  że
rzeczywiste  zużycie  jest zależne od sposobu pracy  i własności podłoża.
Parametry  techniczne:   wytrzymałościowa    ściskanie    -    3,0  MPa  -  Wytrzymałość  na zginanie  -
1,5  MPa  - Przyczepność (wytrzymałość na odrywanie) - 0,5 MP
Wskazówki:
  - Używać nierdzewnych naczyń i narzędzi;
  - Stosować przy  temperaturze powietrza i podłoża min +5 C i max +30 C;
  - Przechowywać w suchych pomieszczeniach;
  - Nie stosować pod wy kończenia ceramiczne (glazurę, terakotę); 
  - Dopuszczalny  okres składowania wy nosi 9 miesięcy ;

2.Tynki zwykłe

76



2.1 Przygotowanie podłoża pod tynki zwykłe:
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
–  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
–  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
–  Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

2.2 Wykonywanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100
sposoby wykonania tynków zwykłych jedno-  i  wielowarstwowych powinny być  zgodne z  danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii
oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy.  Tynki  zwykłe  kategorii  IV  zalicza  się  do  odmian  doborowych.  Tynk  trójwarstwowy
powinien się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków wewnętrznych  należy  wykonać
według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na
zawilgocenie – w proporcji  1:1:4,  narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w
proporcji 1:1:2.

5.  OPIS  DZIAŁAŃ  ZWIĄZANYCH  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ 
ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH  W  NAWIĄZANIU  DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST-B1.

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Badania w czasie odbioru robót.

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej
marki  i  konsystencji,  powinny  być  zgodne  z  wytycznymi  producenta  oraz  badani  powinny  być
wykonywane według poleceń Inżyniera.
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100
i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
–  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
–  prawidłowości przygotowania podłoży,
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–  mrozoodporności tynków zewnętrznych,
–  przyczepności tynków do podłoża,
–  grubości tynku,
–  wyglądu powierzchni tynku,
–  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
–  wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Wyniki  badań  materiałów  i  zaprawy  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy i
akceptowane przez Inżyniera.

Kontrola jakości materiałów

Wymagana jakość  materiałów powinna być  potwierdzona przez producenta zaświadczeniem
o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym równorzędnym
dokumentem.  Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę   bez  dokumentów  potwierdzających
przez  producenta  ich  jakość  nie  mogą  być  dopuszczone  do  stosowania. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta  –  powinien być  on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub
aprobaty  technicznej.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których właściwości
nie   odpowiadają   wymaganiom   przedmiotowych   norm   lub   aprobatom  technicznym   lub
materiałów   przeterminowanych   (po   okresie   gwarancyjnym).  Wyniki  kontroli  materiałów  i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Za-prawy budowlane zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robót

Badania tynków zwykłych jak i pocienionych powinny w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży i tynków,
• grubości tynku,
• odchyleń od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku,
• zabezpieczeń styków z powierzchniami inaczej wykończonymi,
• trwałości i równość osadzenia kratek wentylacyjnych i kątowników ochronnych,
• przyczepności  do  podłoża  powłok  malarskich  i  odporność  na  wycieranie,  zmywanie i

zarysowanie,
• wyglądu powierzchni tynku,
• kontroli jednolitości barwy tynku zewnętrznego.

6.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
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Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST-B1 w punkcie 7.

7.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST-B1. 

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót tynkowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
a)  tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
b)   jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości  tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii,
c)  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe.

Odbiór tynków
Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne

powinny być zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od  płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej  nie
mogą  być  większe  niż  3  mm  i  w  liczbie  nie  większej  niż  3  na  całej  długości kontrolnej
dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
a)   pionowego  –  nie  mogą być  większe niż  2  mm na 1  mb i  ogółem nie więcej  niż  4 mm w
pomieszczeniu,
b)  poziomego –  nie mogła być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
c)  wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli   wykrystalizowanych  na  powierzchni tynków
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
d)   trwałe   ślady   zacieków  na   powierzchni,   odstawanie,   odparzenia   i   pęcherze   wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
a)  ocenę wyników badań,
b)  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B1  .

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
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9.1. Normy

  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
  PN-B-30020:1999 Wapno.
  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
  PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
  PN-ISO-9000  (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów zapewnienia
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

9.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru robót  budowlanych Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są   wymagania
dotyczące wykonania oraz odbioru robót posadzkarskich i okładzinowych z płytek gresowych i paneli
podłogowych do wykonania w  ramach  robot  budowlanych  przy  realizacji  projektu pn. budowa
budynku zamieszkania zbiorowego – schronisko dla ludzi bezdomnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie pokrycia podłóg, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z  mieszanek 
przygotowanych  fabrycznie.   Zakres   opracowania   obejmuje   określenie   wymagań   odnośnie
własności  materiałów,  wymagań  i  sposobów oceny podłoży,  wykonanie  wykładzin     i  okładzin
wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia   podane   w   niniejszej   SST   są   zgodne   z   obowiązującymi   odpowiednimi
normami i  wytycznymi,  a  niektóre  z  nich  określone  są  w  ogólnej  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót
podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych

Dokumentację robót okładzinowych stanowią:
• projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z

3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.  U. z 2003
r. nr 120, póz. 1133),

• projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje),
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• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004  r. (Dz.  U. z
2004 r. nr 202, póz. 2072),

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r.  w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29),

• aprobaty techniczne,  certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu  do
obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,  póz. 1126 z
późniejszymi zmianami),

• protokóły   odbiorów  częściowych,   końcowych  i   robót   zanikających,   z   załączonymi
protokółami z badań kontrolnych,

• dokumentacja powykonawcza.
W projekcie powinny być zawarte:

• wymagania   dla   podłoża,   ewentualnie   sposób  jego   wykonania   lub   naprawy,   z
wyszczególnieniem materiałów do napraw,

• specyfikacje  materiałów  do  wykonania  wykładziny  i  okładziny  z  powołaniem  się  na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

• sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu
wykończenia,

• kolorystyka   i   wzornictwo   układanych   płytek,   wymagania   i   warunki   odbioru
wykonanej wykładziny i okładziny,

• zasady konserwacji wykładziny i okładziny.

2. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano w SST-
B1 „Wymagania ogólne".

Ponadto   materiały   stosowane   do   wykonywania   robót   okładzinowych   z   płytek
ceramicznych i gresowych oraz wykładzin podłogowych powinny mieć:

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
• Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru

norm  polskich,  na  opakowaniach  powinien  znajdować  się  termin  przydatności  do
stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca   obowiązany   jest   posiadać   na   budowie   pełną   dokumentację   dotyczącą
składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót  wykładzinowych i
okładzinowych.

Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom  zawartym w
normach   polskich   lub   aprobatach   technicznych   ITB   dopuszczających   dany   materiał   do
powszechnego stosowania w budownictwie.  Sposób  transportu  i   składowania  powinien  być
zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami podanymi  przez  producenta.  Wykonawca  obowiązany  jest
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posiadać  na  budowie  pełną dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie  materiałów
przeznaczonych  do  wykonania robót wykładzinowych.
Dopuszcza  się  zamienne  rozwiązania  (w  oparciu  na  produktach  innych producentów)  pod
warunkiem:

• spełnienia tych samych właściwości technicznych,
• przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia

do stosowania),
• uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.

Dla  zastosowanych  materiałów  okładzinowych  są  wymagane  aprobaty  techniczne dopuszczające
do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inżyniera.
Rodzaje materiałów
-  płytki ceramiczne;
- panele podłogowe
-  zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka;
-  zaprawa klejowa "ATLAS" i „ATLAS-KARO” - sucha mieszanka;
-  spoina do płytek;

Transport
Płytki  i  panele  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć
materiałem  wyściółkowym  grubości  ok.  5  cm.  Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na
środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
Składowanie
Płytki   i  panele  podłogowe   składować   w   pomieszczeniach   zamkniętych   w   oryginalnych
opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m.

Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania i materiały pomocnicze
Do  mocowania  płytek  należy  stosować  klej  elastyczny.  Kompozycje  klejące  do mocowania
płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN  12004:2002  lub odpowiednich  aprobat
technicznych.   Zaprawy   do   spoinowania   muszą   spełniać   wymagania  odpowiednich  aprobat
technicznych lub norm. Klej do wykładzin PCV (np. winylowy  -  Osakryl) wg norm.  Do wypełnienia
spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do
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rozprowadzania kompozycji klejących,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice,
• mieszadła   koszyczkowe   napędzane   wiertarką   elektryczną   oraz   pojemniki   do

przygotowania kompozycji klejących,
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
• gąbki do mycia i czyszczenia,
• wkładki (krzyżyki) dystansowe.
• kliny, pasy ściągające, młotek do układania paneli podłogowych. 
• piły do cięcia paneli.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST-B1„Wymagania ogólne" pkt 4

4.1. Transport i składowanie materiałów

Transport   materiałów  do  wykonania  okładzin  nie   wymaga  specjalnych  środków  i
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W
czasie   transportu  należy  zabezpieczyć   przewożone  materiały   w  sposób  wykluczający  ich
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości  materiałów zalecane jest przewożenie  ich na paletach i
użycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku  urządzeń  mechanicznych.  Składowanie  materiałów
podłogowych  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach  zamkniętych.  zabezpieczonych  przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" pkt 5

5.1. Warunki przystąpienia do robót

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone;
-  wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw konstrukcyjnych i
izolacji podłóg,
-   roboty   instalacji   sanitarnych,   centralnego   ogrzewania,   elektrycznych   i   innych   np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
  wszystkie   bruzdy,   kanały   i   przebicia   naprawiane   i   wykończone   tynkiem  lub   masami
naprawczymi.
2)  Przystąpienie  do  robót  wykładzinowych  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i  skurczu
elementów  konstrukcji  budynku
3) Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych  niż +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4)  Wykonane  wykładziny  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić przed
nasłonecznieniem i przewiewem.

5.2. Wykonanie okładzin płytkami.
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Przed   przystąpieniem   do   zasadniczych   robót   wykładzinowych   należy   przygotować
wszystkie  niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,
gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  Położenie   płytek   należy
rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i   szerokość  spoin.   Na  jednej  płaszczyźnie  płytki
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż
połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca określone
w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego  rodzaju i wielkości płytek.  Wybór kompozycji
klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika w pomieszczeniu  lub
od wyznaczonej linii.  Kompozycję klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie
„przeczesuje"  się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna
być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość  zębów  pacy  zależy  od
wielkości   płytek.   Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów i   konsystencja  kompozycji   klejącej
sprawiają,  że  kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
  50 x 50 mm - 3 mm 
  100 x 100 mm- 4 mm
  150 x 150 mm— 6 mm
  200 x 200 mm - 6 mm
  250 x 250 mm- 8 mm
  300 x 300 mm- 10 mm
  400 x 400 mm- 12 mm.
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m  lub pozwolić
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy
od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i  wielkości płytek i wynosi średnio około  6-8  mm.  Po
nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub wybranego narożnika.
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm),  ustawić w żądanej
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki  należy  dołożyć  do
sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.
Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt
„przyssania".  Większe  płytki  zaleca  się  dobijać  młotkiem  gumowym.  W  przypadku  płytek
układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pod  całą  powierzchnią  płytki.
Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na  spodnią  powierzchnie
przyklejanych  płytek.   Dla  uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki)
dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
  do 100 mm - około 2 mm
  od 100 do 200 mm - około 3 mm
  od 200 do 600 mm - około 4 mm
  powyżej 600 mm - około 5-20 mm.
Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego
nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki  dystansowe.  W  trakcie  układania  płytek  należy  także
mocować  listwy  dylatacyjne  i  wykończeniowe.  Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się
cokoły.   Szczegóły   cokołu   powinna   określać   dokumentacja   projektowa.   Dla   cokołów
wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla  wykładziny  podłogi  stosuje  się  takie  same  kleje i
zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania  płytek  można przystąpić  nie  wcześniej  niż  po 24 godzinach od ułożenie  płytek.
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Dokładny  czas  powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji   stosowania zaprawy
klejowej.  W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je
wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni  wykładziny  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy  zbiera się z
powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić zaokrąglonym
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się  poprzez przetarcie zaprawy
pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje  wysoka temperatura  i  niska
wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt  szybkiemu   wysychaniu  spoin poprzez lekkie zwilżanie
ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych  i  innych o powierzchni
porowatej. 
Dla  podniesienia  jakości  wykładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne".

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonaniem    okładzin  badaniom powinny
podlegać  materiały,  które  będą  wykorzystane  do  wykonania  robót  oraz  podłoża.
Wszystkie  materiały  -  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać  parametrom
określonym w dokumentacji  projektowej.  Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi
posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z
określonymi w normach  i  aprobatach.   Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio
przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych.  Zakres czynności
kontrolnych powinien obejmować:
-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
-  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrową łatę,
-  sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą  2-metrowej łaty 
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do l mm
-   sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   w   podkładzie   szczelin   dylatacyjnych  i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
-  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

6.2. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  okładzin  z
dokumentacją  projektową  i   ST  w  zakresie   pewnego  fragmentu  prac.   Prawidłowość   ich
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wykonania  wywiera  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie  powinny
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju  i grubości kompozycji  klejącej oraz
innych robót „zanikających".

6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
-   zgodności   z  dokumentacją  projektową  i   wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-  prawidłowości przygotowania podłoży,
-  jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
-  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin powinien obejmować:
-  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień należy
sprawdzać  wizualnie  i  porównać  z  wymaganiami  projektu  technicznego  oraz wzorcem płytek,
-  sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości
2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
-  sprawdzenie  prostoliniowości  spoin  za  pomocą  cienkiego  drutu  naciągniętego  wzdłuż spoin
na  całej  ich  długości  (dla  spoin  wykładzin  podłogowych  i  poziomych  okładzin ścian)  oraz  pionu
(dla  spoin  pionowych  okładzin  ścian)  i  dokonanie  pomiaru  odchyleń z dokładnością do 1 mm,
-  sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym młotkiem
(lub   innym   podobnym   narzędziem);   charakterystyczny   głuchy   dźwięk   jest  dowodem  nie
związania płytek z podkładem,
-  sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych i pomiaru;
na  dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1  m  należy  zmierzyć  szerokość  spoin  suwmiarką  z
dokładnością do 0,5 mm
-  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne" pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne".
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST-B1  „Wymagania ogólne" .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  PN-ISO  13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości i znakowanie.
  PN-EN87:1994   Płytki   i   płyty   ceramiczne   ścienne   i   podłogowe.   Definicje,   klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.  
  PN-EN  159:1996  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej E>10%.
Grupa B III.
  PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%.
Grupa B l.
  PN-EN  177:1997  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej
3%<E<6%. Grupa B II a.
  PN-EN  178:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej
6%<E<10%. Grupa B II b.
  PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości  wodnej E<3%. Grupa A l.
  PN-EN  186-1:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 3%<E<6%.Grupa
A.Cz.1.
  PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  3%<E<6%. Grupa A II
a. Cz. 2.
  PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  6%<E<10%. Grupa A
II b. Cz. 1.
  PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  6%<E<10%. Grupa A
II b. Cz. 2.
  PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.
  B-10100 PN-70 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
  PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
  PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów   i sprawdzanie jakości
powierzchni.
  PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,
  porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
  PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki  i  płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości  na zginanie i  siły
łamiącej.
  PN-EN  ISO  10545-5:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  uderzenia
metodą pomiaru współczynnika odbicia.
  PN-EN  ISO  10545-6:1999  Płytki  i   płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych.
  PN-EN  ISO  10545-7:2000  Płytki  i   płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  ścieranie
powierzchni płytek szkliwionych..
  PN-EN  ISO  10545-8:1998  Płytki   i   płyty  ceramiczne.   Oznaczenie  cieplnej   rozszerzalności
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liniowej.
  PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
  PN-EN  ISO  10545-11:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  pęknięcia
włoskowate płytek szkliwionych.
  PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PNEN
  ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
  PN-EN  ISO  10545-15:1999  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  uwalniania  ołowiu  i kadmu.
  PN-EN  101:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  twardości  powierzchni  wg  skali Mohsa.
  PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
  PN-EN  12002:2002  Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.
  PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
  PN-EN  12808-1:2000   Kleje   i   zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Oznaczenie   odporności
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.
  PN-EN   12808-2:2002(U)  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  2:  oznaczenie  odporności   na
ścieranie.
  PN-EN  12808-3:2002(U)  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz.  3:  oznaczenie  wytrzymałości  na
zginanie i ściskanie.
  PN-63/B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych 
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
  PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-Wymagania  ogólne  (kod  B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie  Arkady - 1990
rok.
  Warunki  techniczne  wykowania  i  odbioru  robót  budowlanych  część  B  zeszyt  5  Okładziny i
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
  Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
  Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania  oraz  odbioru   stolarki   drzwiowej   przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robot
budowlanych przy realizacji projektu  pn. budowa budynku zamieszkania zbiorowego – schroniska
dla ludzi bezdomnych.

SST  jest  jednym  z  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  przy  zlecaniu  ww.  robót
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach i
rozliczaniu robót stolarki okiennej, drzwiowej i przeszkleń w systemie fasad szklanych.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca  Robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  Ogólne wymagania dotyczące Robót podano
w ST "Wymagania ogólne". Prace powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z
zachowaniem wymagań niniejszej ST. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny
być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inżyniera.

Zakres robót:
1. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem;
2. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją;
3. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany;
4. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu;
5. Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia;

a)   Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia:
Informacje  dotyczące  organizacji   robót  budowlanych,   zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,
ochrony  środowiska,  warunków bezpieczeństwa pracy,  zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków
dotyczących organizacji ruchu,  ogrodzenia,  zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST-B1
b)  Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:

• grup  robót   -   KOD CPV:   45400000-1   -   Roboty  wykończeniowe w zakresie  obiektów
budowlanych

• klas robót  –  KOD CPV:  45420000-7 -  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

• kategorii robót – KOD CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 141
c)   określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej
niezdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu  jednoznacznego  rozumienia  zapisów
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi, a niektóre z nich określone są w  ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych.

• Ościeże - wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego
• Stolarka  -  oznacza stolarkę budowlaną  czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych,
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przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz
budynków.

• Ościeżnica  -  rama drewniana, w której osadza sie skrzydła okienne lub drzwiowe  –  inaczej
futryna

• Drzwi - otwierana przegroda w ścianie budowli służąca celom komunikacyjnym
• Skrzydło  drzwiowe  -  ruchoma  przegroda  osadzona  w  ościeżnicy  tak,  by  można  ja  było

otworzyć i zamknąć. W zależności od osadzania zawiasów wyróżnia się skrzydła lewe i prawe.
• Okucia   -   oznacza  okucia  budowlane  czyli  system elementów zamontowany do  stolarki

służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem.

2.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  ORAZ  NIEZBĘDNE
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKŁADOWANIEM  I  KONTROLĄ  JAKOŚCI   -   POSZCZEGÓLNE  WYMAGANIA   ODNOSI  SIĘ  DO
POSTANOWIEŃ NORM

Ogólne  wymagania  dotyczące   materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w   SST-B1
„Wymagania ogólne”.
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu  na produktach innych producentów) pod

warunkiem:
-    spełnienia tych samych właściwości technicznych,
-  przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,  dopuszczenia   do
stosowania),
-  uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.
Uwaga:
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą  określeniu
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych  założonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.
Wymagania ogólne.
Stolarka okienna powinna posiadać:
b)  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami;
c)  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN;
d)  Certyfikat na znak bezpieczeństwa;
e)   Certyfikat  zgodności  z  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm
polskich;
f)   Ma  posiadać  atest  higieniczny  dopuszczający  do  zastosowania  w  budynkach  użyteczności
publicznej; 
g)  Ma posiadać orzeczenie z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Zgodnie z
PN-B-02874 z 1996 roku, że wykonany profil jest z materiału trudno zapalnego lub niezapalnego;
h)  Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartym w katalogach i
instrukcjach  producentów  wymienionych  w  założeniach  szczegółowych  do  poszczególnych
rozdziałów.  Materiały  dostarczane  na  budowę  muszą  być  sprawdzone  pod  względem  jakości,
wymiarów,  konsystencji  itp.  z  wymaganiami  określonymi  w  w/w  warunkach  technicznych  i
dokumentacji  budowy.  Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i
wymaganiami podanymi  przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest  posiadać  na budowie
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pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu
robót.  Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości  nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Średni współczynnik 
przenikania ciepła przez dwie szyby k=1,1 [W/m2*K];
i)  Mocowanie okien i drzwi zgodnie z atestem ITB;
j)  Kolor stolarki zgodnie z ustaleniami z inwestorem;
k)  Klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umożliwiające właściwe funkcjonowanie.

Materiały:
Wbudować należy stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami.
Drzwi:
Drzwi  wewnętrzne do pomieszczeń wykonać jako standartowe ,  płaskie,  bezprogowe,  ościeżnica
drewniana,  uniwersalna;  skrzydło  drzwiowe  z  klejonki  z  drewna  iglastego  z  wypełnieniem płyta
wiórową  otworową  ;  poszycie  skrzydła  płyta  PDF  ,  pokrycie-okleina  w  kolorze  do  ustalenia  z
zamawiającym. Numeracja drzwi w formie naklejanych gotowych szablonów aluminiowych.
Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zaopatrzone w otwór nawiewny o łącznym 
przekroju min.0,022m2.
Pozostałe drzwi wewnętrzne zgodnie z zestawieniem stolarki.
Zamontować odbojnice przy drzwiach otwieranych na ścianę. 

Okucia budowlane:
Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,
zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm –
wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby  stolarki
okiennej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma.

Uszczelki
Do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowo  –  propylenowego spełniającego
wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie,
zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.
Pianka poliuretanowa – jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz,
Podokienniki – z drewna klejonego laminowane
Zaprawa  cementowo  -   wapienna  do obróbek ościeży  -   zastosować gotową zaprawę szybko
wiążącą,
Pozostałe materiały:
-  Benzyna,
-  Dyble stalowe,
-  Wsporniki do montażu okien (okno w licu ściany).
-  Gips budowlany szpachlowy,
-  Gwoździe stolarskie,
-  Kotwy stalowe,
-  Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych,
-  Nawiewnik higrosterowany z wkładkami akustycznymi "aereco" lub równoważny,
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-  Papier ścierny w arkuszach,
-  Bramy ramowe stalowe ze stali nierdzewnej,
-  Ćwierćwałki.
Składowanie okien i drzwi
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub miejscach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem. Okna należy składować wg Instrukcji producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą.

3.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  LUB   ZALECANYCH  DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B1

Sprzęt do wykonywania robót.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca

jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  niekorzystnego  wpływu  na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST-B1.

Transport materiałów i sprzętu.
Do  transportu  materiałów  i  sprzętu  stosować  następujące  sprawne  technicznie  środki

transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i
zabezpieczyć przed  możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy
załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących  w  transporcie  drogowym.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich
środków  transportowych,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  i  właściwość  przewożonych
materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach   publicznych środki transportowe muszą spełniać
wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  Z  PODANIEM  SPOSOBU
WYKOŃCZENIA  POSZCZEGÓLNYCH  ELEMENTÓW,  TOLERANCJI  WYMIAROWYCH,  SZCZEGÓŁÓW
TECHNOLOGICZNYCH  ORAZ  NIEZBĘDNE  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  ODCINKÓW  ROBÓT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne” .

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić czy naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo
wykonane i mają proste kąty. Stosować tylko materiały sprawdzone, posiadające stosowne atesty
stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych,  a w przypadku braku takich norm  –  wymaganiom określonym w świadectwie ITB
dopuszczającym do  stosowania  wyroby stolarki  budowlanej  wyposażone  w okucie,  na  które  nie
została  ustanowiona  norma.  Okucia  nie  zabezpieczone  należy,  przed  ich  zamocowaniem,  pokryć
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną;
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Montaż  stolarki  okiennej  i  drzwiowej   -   należy  przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN
14351-  1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi
zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności:
-  sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,
-  zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
-  ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki
-  wypełnienie pianką szczeliny między ościeżom i ościeżnicą
-  silikonowanie złączy
-  usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,
-  osadzenie skrzydeł drzwiowych.

6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-B1.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B1 „Wymagania ogólne”.

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  -   DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH,  W  TYM  WSZYSTKIE  ELEMENTY  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ,  NORMY,
APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

a)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994  -  Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi
zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.  nr 202 poz. 2072)
b)  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
c)  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w  sprawie szczegółowego zakresu formy planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
d)   Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
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1126 z 2003 r.)
e)  PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
f)  PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych).
g)  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
h)  PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
i)  PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
j)  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
k)  PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
l)  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
m)  PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia.
n)   Dokumentacja i  specyfikacje  w zamówieniach publicznych,  Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
o)  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa
1997.   
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót    wykończeniowych malarskich  przewidzianych do wykonania w ramach
robot  budowlanych  przy  realizacji  projektu  pn.  budowa  budynku  zamieszkania  zbiorowego  –
schroniska dla ludzi bezdomnych.

SST  jest  jednym  z  dokumentów  przetargowych  i  kontraktowych  przy  zlecaniu  ww.  robót
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Stosowany jest również przy realizacji, odbiorach i
rozliczaniu robót malarskich.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robót:
Roboty  ujęte  niniejszą  SST  zawierają  czynności  mające  na  celu  wykonanie  robót  malarskich  wg
poniżej podanego zakresu: 
- malowanie ścian tynkowanych obejmuje gruntowanie podłoża i dwukrotne malowanie;
Z  uwagi  na  prace  prowadzone  wewnątrz  obiektu  prace  związane  z  malowaniem  tynków
wewnętrznych  malowanie należy poprzedzić  wykonaniem próbek kolorystycznych na tynkach bądź
elementach,  celem  zaakceptowania  kolorów  przez  nadzór  autorski   oraz  wszystkie  inne  nie
wymienione wyżej roboty malarskie jakie występują przy realizacji umowy.
a)   Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
Informacje  dotyczące  organizacji  robót  budowlanych,   zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich,
ochrony środowiska,  warunków bezpieczeństwa pracy,  zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków
dotyczących organizacji ruchu,  ogrodzenia,  zabezpieczenia chodników i jezdni zawarte są w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST-B1.
b)  Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień publicznych:
KOD CPV: 45400000-1  -  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
c)   określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej
niezdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu  jednoznacznego  rozumienia  zapisów
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  ustawą  Prawa  budowlanego,  wydanymi  do  niej
rozporządzeniami  wykonawczymi,  nomenklaturą  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych,  a
mianowicie:
  Podłoże malarskie -  surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka
malarska.
  Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na
podłożu,  decydująca  o  właściwościach  użytkowych  i  walorach  estetycznych   pomalowanej
powierzchni.
  Farba -  płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np.
pigmentu - barwnika i rożnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
   Farby  emulsyjne   -   farby  nawierzchniowe,  wodorozcieńczalne,  przygotowane  na  spoiwie
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dyspersyjnym,  które   stanowi  trwała  zawiesina  rozproszonych  w  wodzie  cząsteczek  polimerów i
kopolimerów.

2.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  ORAZ  NIEZBĘDNE
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKŁADOWANIEM  I  KONTROLĄ  JAKOŚCI  -   POSZCZEGÓLNE  WYMAGANIA  ODNOSI  SIĘ  DO
POSTANOWIEŃ NORM

Warunki ogólne.
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  robót i zgodność  wykonania robót z projektem,
ST i poleceniami NI. Wymagania ogólne dotyczące robót zawarto w OST.
   Do malowania  podłoży  można przystąpić   po  dokonaniu ich  odbioru przez  NI,  a  także   przy
spełnieniu wymagań technologicznych jak wilgotność podłoża.
Powłoki malarskie
Przygotowanie podłoża:
•  podłoża pod farby powinny być związane i nie posiadające substancji adhezyjnych.
Zalecenia:
• powinny być zgodne z PN-C – 81914 w klasie S ( s - farby odporne na szorowanie na mokro )
• Roboty malarskie należy wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta odnośnie ich wykonywania
oraz   ściśle  z  kartą   techniczną   produktów  do  gruntowania  ,  malowania  podkładowego  i
nawierzchniowego. 
•  Prace malarskie zewnętrzne nie powinny być  prowadzone w czasie opadów  atmosferycznych,
silnych wiatrów, przy wilgotności powietrza większej niż  80%,  intensywnego nasłonecznienia. 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia  robót malarskich powierzchnie  świeżo
pokryte farbą i nie wyschnięte należy zabezpieczyć przez ich osłonięcie. 
•  W ramach prac przygotowawczych do robót malarskich należy elementy budowlane  istniejące w
budynku zabudowane, zamontowane zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem.
•  Do wykonania robót malarskich elementów tynkarskich zastosować  należy uznane i sprawdzone
powłoki producentów przyjęte do PW 
2. Materiały.
• Woda (wg PN-EN 1008:2004)  -  do przygotowania farb stosować  każdą  wodę  zdatną  do picia.
Nie jest dopuszczalne użycie wody ściekowej, kanalizacyjnej, bagiennej oraz wody zawierającej oleje,
tłuszcze organiczne.
•  Mleko  wapienne   -   powinno  mieć   postać   cieczy  o  gęstości   śmietany  uzyskanej  przez
rozcieńczenie ciasta wapiennego (1 część) z wodą  (3 części), tworząc jednolitą  masę  bez granulek i
zanieczyszczeń.
• Rozcieńczalniki - ciecze stosowane do rozcieńczania i usuwana różnego rodzaju farb.
W zależności od rodzaju farby należy stosować następujące rozcieńczalniki:
- woda - do farb wapiennych;
- benzyna, terpentyna do emalii i farb olejnych;
-   inne  rozcieńczalniki  o  cechach  technicznych  zgodnych  z  normami  państwowymi  jak  i
zaświadczeniem jakości od producenta i opisem zakresu stosowania.
• Farby gotowe budowlane wytwarzane fabrycznie:
-  farby emulsyjne  -  na tynkach wewnętrznych można stosować  farby emulsyjne na  spoiwie z
polichlorku winylu lub lateksu butadienostyrenowego oraz innych spoiwach  zgodnie z  zasadami
norm i świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;
• Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania.
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• Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ogólnego stosowania.
• Wyroby epoksydowe:
- lakier bitumiczno epoksydowy;
- emalia epoksydowa chemoodporna szara;
- emalia epoksydowa chemoodporna biała;
- gruntoszpachlówka epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97.
• Farby akrylowe do malowania.
• Środki gruntujące - przy malowaniu farbami emulsyjnymi.
Powierzchni  betonowych  i  tynków  zwykłych  nie  gruntuje  się   jeżeli   świadectwo   dopuszczenia
nowego rodzaju farby nie podaje inaczej.
Na  podłożach  nasiąkliwych  (chłonnych)  przewiduje  się   do  gruntowania  farbę   emulsyjną
rozcieńczoną  wodą  w stosunku 1:3,5 z tego samego rodzaju farby jak zastosowanej do malowania
nawierzchniowego. Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami  olejnymi o syntetycznymi
należy  gruntować   rozcieńczonym  pokostem  w  stosunku  1:1   do  gruntowania  podłoża  celem
zmniejszenia  jego  chłonności  i  nasiąkliwości  stosować   należy  mydło  szare  w  postaci  roztworu
wodnego 3-5.
Farby powinny być  pakowane zgodnie  z PN-0-79601 "2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe
wg PN-EN-ISO 9002:2002 „Przechowywanie farb w minimalnej temp.  Dopuszczalnej +5 st C".
Materiały  winny spełniać  wymogi dla zastosowania to jest po dokonaniu oczyszczenia materiałów,
tynków, elewacji  i elementów.    Kolor uzgodnić  z projektantem i inspektorem
sprawującym nadzór nad obiektem. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST-B1
„Wymagania ogólne”.
Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002
Wszystkie farby emulsyjne mają dobra przyczepność do podłoża, są trwałe i odporne na ścieranie
oraz uszkodzenia mechaniczne. Można je stosować na wszystkie podłoża (na przykład na tynk, beton,
cegły, płyty gipsowo-kartonowe, drewno) oprócz metalowych.
Farby emulsyjne różnią się nieco właściwościami, w zależności od zastosowanego spoiwa:

• akrylowe, w których spoiwem jest  żywica akrylowa, dobrze kryją i tworzą  gładką powłokę.
Dobrze też przepuszczają parę wodną, więc umożliwiają "oddychanie" ścian.  Pomalowana
nimi  powierzchnię   można  wielokrotnie  zmywać.  Mogą   być   stosowane  we  wszystkich
pomieszczeniach  Farby  akrylowe  tworzą   powłokę   przez  odparowanie  z  nich
rozpuszczalników (schnięcie fizyczne), schną  bardzo szybko dając powłoki bardzo  odporne
na warunki atmosferyczne, nie  ulegają  degradacji pod wpływem promieni UV  (chyba  że
zawierają  w swoim składzie styren), dzięki czemu powłoka ich nie ulega  kredowaniu, nie
żółkną.

• lateksowe  -  spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą  gładką  powłokę, przepuszczalną  dla  pary
wodnej. Są  odporne  na zmywanie i działanie promieni słonecznych  –  pomalowana  nimi
ściana nie płowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogą być stosowane we  wszystkich
pomieszczeniach, ale są szczególnie zalecane do pomieszczeń wilgotnych (kuchni, łazienek).

Do malowania należy stosować farby:
• ściany pomieszczeń- farba emulsyjna,
• ściany ciągów komunikacyjnych – farba lateksowa,
• sufity w pomieszczeniach suchych - farba emulsyjna biała,
• sufity w pomieszczeniach mokrych - farba lateksowa biała,

Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom
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normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji
betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
Pozostałe materiały i materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

• środki gruntujące,
• rozcieńczalniki, w tym: woda, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą   mieć   własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
Dopuszcza się  zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem:

• spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
• przedstawienia zamiennych rozwiązań  na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania),
• uzyskania akceptacji Inżyniera budowy.

Wewnętrzne roboty malarskie
Roboty  malarskie  farbami  emulsyjnymi(  bądź   akrylowymi)  wewnątrz  pomieszczeń   winny  być
wykonane w temperaturze nie niższej niż 10°C z zachowaniem warunku utrzymania temperatury 8°C
przez następne dwa dni. 
Wilgotność nowych tynków nie może przekraczać 8 %.
Zabezpieczenia antykorozyjne i ppoż.
Zabezpieczenia elementów metalowych:
Wszystkie elementy metalowe które nie posiadają warstw ochronnych należy zabezpieczyć przed
korozją chemiczną poprzez powlekanie powłokami antykorozyjnymi.
-  usunąć  z  podłoża  wszelkie  zanieczyszczenia,  które  mogą  niekorzystnie  wpływać  na  proces
przygotowania podłoża i malowania.
- odtłuścić.
- zgorzelinę i rdzę usunąć do uzyskania stopnia czystości St 2.
-  po przygotowaniu podłoża przystąpić  do nałożenia warstwy farby podkładowej FERREX 
RAPID lub równoważnej na mokro grubości min. 70 mikrometra lub na sucho min 45  mikrometra
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Wszystkie prace muszą być prowadzone dodatkowo
zgodnie z kartami katalogowymi wybranego producenta farb.
Elementy budowlane ze stali i aluminium należy odizolować  przekładkami z tworzyw sztucznych w
celu zabezpieczenia przed korozją fizyko – chemiczną.
Środek do strukturalnego wzmacniania podłoża ścian :
•  Rozpuszczalnikowy, grzybobójczy wgłębny  środek gruntujący na bazie  żywicy polimeryzacyjnej.
•  Wysoka zdolność  strukturalnego wzmacniania podłoża, i wiązania luźnych fragmentów podłoża.
Preparat musi umożliwiać niezakłóconą dyfuzję.
•   Absolutnie  nie  wolno stosować  preparatów błonotwórczych np.  wszelkiego rodzaju  środki  i
grunty na bazie akrylu.

3.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  LUB  ZALECANYCH  DO
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WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-B1 w punkcie 3.

Wykonawca  przystępujący  do  robot  malarskich,  powinien  wykazać  się   możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak:

• Szczotki o sztywnym włosiu,
• Pędzle i wałki,
• Mieszadła napędzane wiertarka,
• Agregaty malarskie,
• Drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST-B1 w punkcie 4.

Pakowanie i magazynowanie
Przechowywanie  w  magazynach  półotwartych  lub  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  Transport materiałów należy wykonać zgodnie z
wymogami aktualnej normy i zaleceniami  producenta farb. Środki transportu powinny zabezpieczać
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

5.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  Z  PODANIEM  SPOSOBU
WYKOŃCZENIA  POSZCZEGÓLNYCH  ELEMENTÓW,  TOLERANCJI  WYMIAROWYCH,  SZCZEGÓŁÓW
TECHNOLOGICZNYCH  ORAZ  NIEZBĘDNE  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  ODCINKÓW  ROBÓT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1w punkcie 5.

Warunki przystąpienia do robot
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robot  malarskich  należy  wyrównać  i  wygładzić

powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia.   Bezwzględnie należy
usunąć  wszystkie  tłuste  plamy.  Następnie  należy  powierzchnię   zagruntować.   Przy  robotach
malarskich  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN-69/B-10280   Roboty  malarskie
budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
Przygotowanie podłoża

• zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu,
• gruntowanie podłoża,
• dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych,
• usunięcie folii zabezpieczającej.

Pierwsze malowanie  można wykonać po zakończeniu robot poprzedzających, a w szczególności:
• po całkowitym zakończeniu robot instalacyjnych,
• po wykonaniu podłoża pod wykładziny podłogowe,
• po usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów.

Pierwsze malowanie  należy  przeprowadzać nie wcześniej niż po 16 godzinach od nałożenia gruntu –
chyba że instrukcja producenta dopuszcza wcześniejsze malowanie.
Drugie malowanie można wykonać, po dokładnym wyschnięciu pierwszej warstwy oraz wykonaniu
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następujących robot w pomieszczeniach: 
• po białym montażu,
• po ułożeniu posadzek.

Ogólne wytyczne odnośnie przygotowania podłoża i wykonania robot malarskich

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być  wykonywane po wyschnięciu tynków.
Przy wykonywaniu robot malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt  wysoka
temperatura  pow.  30°  C  oraz  przeciągi.   Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio
przygotowane a wszelkie ubytki powinny  być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża powinny być dostatecznie
mocne, nie  pylące, nie kruszące się,  bez widocznych rys,  spękań i rozwarstwień, czyste i  suche.
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
być nie większa niż 4% masy.
Malowanie farbami emulsyjnymi:
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować  podłoże przez
uzupełnienie  ubytków,  następnie  zmyć  całą  powierzchnię  wodnym  roztworem   środka
dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.  Jeszcze przed
całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. Do  pierwszego malowania
farbę  rozcieńczyć  przez  dodatek  ok.  5%  wody  pitnej.  Drugą  warstwę   nanosić  farbą  o  lepkości
handlowej  po  wyschnięciu  pierwszej  warstwy  tj.  po  ok.  2  godz.  Prace   malarskie  powinny  być
prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż  +5°C i nie  wyższa niż +30°C. Zbyt niska
temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki.  Pomieszczenia po wymalowaniu należy
wietrzyć 1-2 dni.

6.  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH  Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST-B1 w punkcie 6.

Badania w czasie wykonywania robot
Częstotliwość oraz zakres badań robot malarskich powinny być zgodne z PN  -69/B-10280
Roboty malarskie budowlane. W szczególności powinno być oceniane:

• utrwalenie zagruntowanych powierzchni,
• nasiąkliwość,
• wsiąkliwość,
• wyschnięcia,
• przyczepność,
• wygląd zewnętrzny powłok malarskich.

Warunki  badań  materiałów  malarskich  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do
dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  Inżyniera.   Badania   powłok  z  farb  emulsyjnych  należy
przeprowadzać nie wcześniej niż  po 7 dniach.  Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną
ze  wzorcem,  bez  śladów pędzla,  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  marszczeń,  pęcherzy,  plam,  zmiany
odcienia. Powłoki powinny mieć  jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe
lub  półmatowe.   Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w SST-B1 w punkcie 7.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w  SST-B1 w punkcie 8.
Sprawdzeniu podlega:

• zgodność z dokumentacją techniczną,
• rodzaj zastosowanych materiałów,
• przygotowanie podłoża,
• prawidłowość i dokładność wykonania robot.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B1 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi
elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robot.
Cena za wykonanie robot malarskich obejmuje:

• przygotowanie stanowiska roboczego,
• zakup i dostawa materiałów,
• wykonanie badań specjalistycznych,
• sprawdzenie i przygotowanie podłoży,
• malowanie,
• prace porządkowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.
  PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i  systemy powłokowe na wewnętrzne
ściany i sufity. Klasyfikacja.
  PN-C-81607:  1998  Emalie  olejno-żywiczne.  ftalowe.   Ftalowe   modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styren owe.
  PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-żywiczne. ftalowe modyfikowane i  ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Farby olejne i aikidowe.
  PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
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1. WSTĘP

1.1. Zakres robót.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej  dla
zadania –  „Budynek zamieszkania zbiorowego – schronisko dla ludzi bezdomnych”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchnia z kostki betonowej 

- jezdni z kostki koloru szarego i czerwonego.

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka  brukowa -  prefabrykowany element  budowlany,  przeznaczony do  budowy
warstwy  ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik  -  prosty  lub  łukowy  element  budowlany  oddzielający  jezdnię  od  chodnika,
charakteryzujący  się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0
m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.4. Obrzeże  -  element  budowlany,  oddzielający  nawierzchnie  chodników  i  ciągów  pieszych  od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina  -  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi
materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina  dylatacyjna  -  odstęp  dzielący  duży  fragment  nawierzchni  na  sekcje  w  celu
umożliwienia  odkształceń  temperaturowych,  wypełniony  określonymi  materiałami
wypełniającymi.
1.4.7. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w punkcie „Wymagania ogólne" .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STT-B1 „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STT-B1 „Wymagania ogólne” 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST -B1
„Wymagania ogólne" pkt

2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania  techniczne  stawiane  betonowym  kostkom  brukowym  stosowanym  na
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nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu

Lp. Cecha Załączni
k normy

Wymaganie

1 2 3 4

1 Kształt i wymiary

1.1 Dopuszczalne  odchyłki  w mm od
zadeklarowanych  wymiarów
kostki, 
grubości                       < 100mm 

> 100mm

C Długość   Szerokość        Grubość

±2            ±2            ±3
±3            ±3            ±4

Różnica  pomiędzy
dwoma  pomiarami
grubości,  tej  samej
kostki,  powinna  być
≤ 3 mm

1.2 Odchyłki  płaskości  i  pofalowania
(jeśli  maksymalne wymiary kostki
>  300  mm),  przy  długości
pomiarowej 
300 mm 
400 mm

C Maksymalna (w mm)
wypukłość                     wklęsłość

1,5                                    1,0
2,0                                    1,5

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne

2.1 Odporność  na
zamrażanie/rozmrażanie  z
udziałem  soli  odladzających  (wg
klasy 3, zał. D)

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2,
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy
rozłupywaniu

F Wytrzymałość  charakterystyczna  T  2  3,6  MPa.  Każdy
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać
obciążenia  niszczącego  mniejszego  niż  250  N/mm
długości rozłupania

2.3 Trwałość    (ze  względu  na
wytrzymałość)

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione  są  wymagania  pktu  2.2  oraz  istnieje
normalna konserwacja

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy
3 oznaczenia H normy)

G i H Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej
ściernej,  wg
zał.  G  normy
-badanie
podstawowe

Bohmego,  wg  zał.  H  normy  -badanie
alternatywne

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2

2.5 Odporność  na
poślizg/poślizgnięcie

I a)  jeśli  górna powierzchnia kostki nie była szlifowana
lub polerowana - zadawalająca odporność, 

b)    jeśli  wyjątkowo  wymaga  się  podania  wartości
odporności  na  poślizg/poślizgnięcie  -  należy
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg
zał. l  normy (wahadłowym przyrządem do badania
tarcia)

3 Aspekty wizualne
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3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i
odprysków, 

b)      nie  dopuszcza  się  rozwarstwień  w  kostkach
dwuwarstwowych, 

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za istotne

3.2 

3.3

Tekstura

Zabarwienie  (barwiona  może  być
warstwa  ścieralna  lub  cały
element)

J a)   kostki  z  powierzchnią  o  specjalnej  teksturze  -
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b)   tekstura  lub  zabarwienie  kostki  powinny  być
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez
odbiorcę, 

c)   ewentualne  różnice  w  jednolitości  tekstury  lub
zabarwienia,  spowodowane  nieuniknionymi
zmianami we właściwościach surowców i zmianach
warunków twardnienia nie są uważane za istotne

Kostki  kolorowe  powinny  być  barwione  substancjami  odpornymi  na  działanie  czynników
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu,  tlenek  kobaltowo-glinowy  (nie  należy  stosować  do  barwienia:  sadz  i  barwników
organicznych).  Uwaga:  Naloty  wapienne  (wykwity  w postaci  białych  plam)  mogą pojawić  się  na
powierzchni  kostek  w  początkowym  okresie  eksploatacji.  Powstają  one  w  wyniku  naturalnych
procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do
2-3 lat.
2.2.2. Składowanie kostek

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni

Należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego użytku

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT-B1 „Wymagania ogólne”.
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i

chwytaka  sterowanego hydraulicznie,  służącego  do przenoszenia  z  palety  warstwy kostek  na
miejsce ich ułożenia;  urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

4. TRANSPORT
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT-B1 „Wymagania ogólne”.
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1.Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne".

5.3.Konstrukcja podbudowy

Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  0-31,5mm  stabilizowanego  mechanicznie  pod
nawierzchnię powinno być wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z
wymaganiami zawartymi w projekcie.

5.4.Obramowanie nawierzchni

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być
zgodne  z  wymaganiami  zawartymi  w  odnośnych  SST  .  Obrzeża   zaleca   się   ustawiać   przed
przystąpieniem  do  układania  nawierzchni   z   kostki.    Przed  ich ustawieniem, pożądane jest
ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji
krawężników lub obrzeży.

5.5.Podsypka

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na
podsypkę powinny być zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości
podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm. Podsypkę  cementowo-piaskową  przygotowuje  się  w
betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni  podsypka  nie  rozsypywała  się  i  nie  było  na  dłoni  śladów  wody,  a  po  naciśnięciu  palcami
podsypka  rozsypywała  się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno  wyprzedzać
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania
cementu w podsypce.

5.6.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.

5.6.2.Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia
temperatura utrzymuje  się  w granicach od 0°C do +5°C,  przy  czym jeśli  w nocy spodziewane są
przymrozki  kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze
słomy, papą itp.).
5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów  o  jednakowej
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
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Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji  kolorystycznej układanych
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni
brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie,
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór,
bez  dołożenia  połówek  i  dziewiątek,  przy  czym  każda  warstwa  na  palecie  musi  być  dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki
w okolicach studzienek i krawężników.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia  kostek  położonych  obok urządzeń infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek,
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od
3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać
elementy  kostkowe  wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie
krawędzie  równe  i  odpowiednio  fazowane.  W  przypadku  potrzeby  kształtek  o  nietypowych
wymiarach,  wolną  przestrzeń  uzupełnia  się  kostką  ciętą,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki
całe.
5.6.5. Spoiny  i  szczeliny  dylatacyjne

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5
mm.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia
nie niższej  niż 15°C) do 3 tygodni  (w porze chłodniejszej)  nawierzchnię należy oczyścić z  piasku i
można oddać do użytku.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STT-B1 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz

ewentualne  wyniki  badań  cech  charakterystycznych  kostek,  w  przypadku  żądania  ich  przez
Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b)  w  zakresie  innych  materiałów sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech  zewnętrznych  materiałów
prefabrykowanych  (krawężników,  obrzeży  ),ew.  badania  właściwości  kruszyw,  piasku,  cementu,
wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg SST D-04.01.01.

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01; D-08.03.01

4 Sprawdzenie  podsypki  (przymiarem
liniowym lub metodą niwelacji)

Bieżąca  kontrola  j:  grubości,
spadków i  cech  konstrukcyjnych  w
porównaniu  z  dokumentacją
projektową i specyfikacją

Wg  pktu  5.6;  odchyłki  od  projektowanej
grubości +1 cm

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki 

a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie  na  każdej
działce roboczej

-

b)  położenie  osi  w  planie  (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich  punktach
charakterystycznych

Przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm

c)    rzędne  wysokościowe  (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co  25  m  w  osi  i  przy  krawędziach
oraz  we  wszystkich  punktach
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d)  równość w profilu podłużnym (wg BN-
68/8931-04 -  łatą czterometrową)

Jw. Nierówności do 8 mm

e)   równość  w  przekroju  poprzecznym
(sprawdzona  łatą  profilową  z
poziomnicą i pomiarze prześwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym
względnie metodą niwelacji)

Jw. Prześwity  między  łatą  a  powierzchnią  do  8
mm
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f)   spadki poprzeczne (sprawdzone metodą
niwelacji)

Jw. Odchyłki  od  dokumentacji  projektowej  do
0,3%

g)  szerokość  nawierzchni  (sprawdzona
przymiarem liniowym)

Jw. Odchyłki od szerokości projektowanej do ±5
cm

h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin
i  szczelin  (oględziny  i  pomiar
przymiarem  liniowym  po  wykruszeniu
dług. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej działki roboczej

Wg pkt-u 5.6.5

i)   sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
ułożenia

Kontrola bieżąca Wg  dokumentacji  projektowej  lub  decyzji
Inżyniera

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i  pomiarów wykonanej  nawierzchni  z  betonowej kostki  brukowej podano w

tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni,
krawężników, obrzeży, ścieków

Wizualne  sprawdzenie  jednorodności  wyglądu,
prawidłowości  desenia,  kolorów  kostek,  spękań,
plam, deformacji, wykruszeń , spoin i szczelin

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i
w punktach  charakterystycznych  (dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość

Co  25  m  i  we  wszystkich  punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartości podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie  i  szerokość  spoin  i  szczelin  w
nawierzchni,  pomiędzy  krawężnikami,
obrzeżami,  ściekami  oraz  wypełnienie  spoin i
szczelin

Wg pktu 5.5 

7. OBMIAR  ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B1 „Wymagania ogólne".
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowej.
Jednostki  obmiarowe  robót  towarzyszących  budowie  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT-B1 „Wymagania ogólne”.
Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  ,  SST  i  wymogami
Inżyniera , jeżeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
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- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B1  „Wymagania ogólne".
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- ułożenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.

Cena  wykonania  1  m2  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  nie  obejmuje  robót
towarzyszących jak: podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

NORMY
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa  do  niezwiązanych  i  hydraulicznie  związanych  materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
D.08.01.01. Krawężniki betonowe
D.08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe
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1.  WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru  robót   elektrycznych,   zadania   inwestycyjnego   pn.  budowa  budynku  zamieszkania
zbiorowego – schroniska dla ludzi bezdomnych.
. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza ST uzupełnia dokumentację projektową, w szczególności w: 
• zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania robót, 
• zastosowania odmiennych rozwiązań
• oceny prawidłowości wykonania robót oraz prób, sprawdzeń i odbioru robót. 

ST  może  być stosowana  jako  dokument  przy  zlecaniu  powyżej  określonych  robót,
zgodnie  z  ustawą o zamówieniach publicznych oraz realizacji i rozliczaniu tych robót. Stosowanie
norm i przepisów w niniejszej ST  nie  może  być sprzeczne  z  jakimikolwiek  innymi  normami  i
przepisami,  obowiązującymi  w  chwili prowadzenia robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla
wszystkich elektrycznych robót instalacyjno - montażowych. 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 

• instalację oświetlenia podstawowego
• instalację gniazd 1-fazowych ogólnych

1.4 Roboty towarzyszące 

Roboty  towarzyszące  podlegają  świadczeniom  umownym  nawet  w  przypadku,  jeśli  nie  są
wymienione w umowie i obejmują w szczególności: 
• utrzymanie i likwidację placu budowy, utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
• pomiar do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 
• działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 
•  doprowadzenie   wody   i   energii   do   punktów   wykorzystania,   oświetlenie   i   ogrzewanie
pomieszczeń pracowniczych 
• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
• przewóz materiałów do miejsca wykorzystania 
• zabezpieczenie  robót,  usuwanie  odpadów  z  obszaru  budowy  oraz  usuwanie  zanieczyszczeń,
wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę, 
• usuwanie odpadów do 1m3 nie zawierających substancji szkodliwych 

1.5 Informacje o terenie robót 
Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający  w  umówionym  terminie  przekaże  wykonawcy  teren  robót  oraz  dokumentację
projektową i ST. 
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Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca własnym staraniem: 
• zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze budowy, 
• zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania 
• zorganizuje  prowadzenie  robót  pod  ścisłym  nadzorem  osób  uprawnionych  do  kierowania
robotami. 
• Po zakończeniu robót uporządkuje teren i przywróci go do stanu początkowego 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Teren robót podlega ochronie od uszkodzeń oraz zanieczyszczeń i w związku z tym wykonawca w
okresie realizacji zamówienia zobowiązany jest do: 
•  zabezpieczenia   terenu   budowy,   zainstalowania   i   utrzymywania   tymczasowych  urządzeń
zabezpieczających oraz środków niezbędnych do ochrony robót , 
• konsultacji z zarządcą obiektu w sprawie terminów prowadzenia robót 
• utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do posesji ) . 
• przystąpienie  do  robót  powodujących  utrudnienie  wykonawca  obwieści  publicznie przed  ich
rozpoczęciem   przez   umieszczenie   tablic   informacyjnych   oraz   w   sposób   uzgodniony   z
zamawiającym. 

Ochrona wykonanych robót 

Wykonawca  w  okresie   realizacji   zamówienia   zobowiązany   jest   utrzymać  wykonane
roboty  w  stanie pozwalającym na ich odbiór końcowy i przekazanie ich zamawiającemu.
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót i materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek znać i  stosować wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i w związku z tym będzie : 
-  podejmować  wszelkie  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót , 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z hałasu, ze
skażenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  Materiały, które w
sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
 
Ochrona przeciwpożarowa 

W okresie realizacji robót wykonawca będzie : 
• przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie z utrzymaniem wymaganego sprawnego
sprzętu przeciwpożarowego, 
• odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wskutek  realizacji   robót  albo
poprzez personel wykonawcy 
•  składował  materiały  łatwopalne w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczy je
przed  dostępem osób trzecich. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest : 
• przestrzegać przepisów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności przestrzegać
przepisów  zakazujących  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających wymagań przepisów 
• zapewnić wszystkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na terenie robót i dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego , 
•  zapewnić  i   utrzymać w  odpowiednim  stanie   urządzenia   socjalne  dla   całego  personelu
zatrudnionego przy robotach objętych zamówieniem 

Ochrona własności publicznej i prywatnej

W okresie realizacji zamówienia wykonawca : 
• Odpowiada za ochronę wszelkich instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie budowy 
• właściwe oznaczyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem te instalacje i urządzenia, 
• w  przypadku  uszkodzenia  tych  instalacji   bezzwłocznie  powiadomić inspektora  nadzoru  i
bezzwłocznie usunąć uszkodzenie 
• odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim . 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
W okresie realizacji zamówienia wykonawca : 
• zobowiązany  jest  dostosować się do  obowiązujących  ograniczeń obciążeń na  osi  pojazdów
poruszających się po drogach w związku z transportem materiałów 
• jest odpowiedzialny  za  wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem i musi dokonać napraw lub
wymienić na własny koszt uszkodzone elementy, 
• nie  jest  zwolniony  z  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  dróg,  spowodowane  ruchem  pojazdów
mimo, że posiadają stosowne zezwolenie na użycie tych pojazdów
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

• wykonawca ma obowiązek  znać i przestrzegać wszystkie aktualne przepisy  prawa  wydane  przez
władze centralne i miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami lub
mogą wpływać na sposób ich wykonania i prowadzenia 
•  wykonawca  będzie   w  pełni   odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Koszty związane z wypełnieniem obowiązków określonych w punktach powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w umownym wynagrodzeniu z wykonanie zamówienia. 

1.6  Zmiany rozwiązań projektowych 

W  przypadkach  wymagających  wprowadzenia  zmian  w  rozwiązaniach  projektowych,  w
dokumentacji  dostarczonej   przez   Zamawiającego,   zastosowania   wyrobów   równoważnych
Wykonawca  ma  obowiązek powiadamiania (w formie wcześniej  uzgodnionej) Zamawiającego w
celu podjęcia przez niego decyzji w proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

Wykonawca  może  zrealizować proponowana  przez  siebie  zmianę tylko  po  uzyskaniu
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przez   niego   zgody  zamawiającego  na  wprowadzenie  tej  zmiany.  Planowane  przez  wykonawcę
zmiany  rozwiązań  projektowych  przez   projekty   uzupełniające   i   dokumenty   uzasadniające
wprowadzenie   zmian,   które   opracował  wykonawca,   każdorazowo   podlegają  pisemnemu
zatwierdzeniu   przez   zamawiającego,   a   w   przypadkach  uznanych  przez  niego  za  konieczne,
powinny być również potwierdzone przez projektanta. 

Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  rozwiązań zawartych  w  dokumentacji  projektowej  oraz
w  niniejszej  ST (rozwiązań materiałowych , urządzeń oraz innych) nie mogą powodować obniżenia
wartości funkcjonalnych i  użytkowych  przedmiotu  zamówienia  oraz  zmniejszenia  jego  trwałości
eksploatacyjnej  i  zwiększenia kosztów eksploatacji. 

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA WPROWADZANIA ZMIAN POZA NASTĘPUJĄCYMI PRZYPADKAMI: 

• Zaprojektowane  rozwiązanie  posiada  istotne  wady  lub  Wykonawca  proponuje  rozwiązania
korzystniejsze  dla  Zamawiającego,  w  tym  przypadku  zastrzega  sobie  on  prawo  wprowadzenia
rozwiązania zamiennego, za zgodą projektanta bez skutków finansowych, 
• Zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady, w tym przypadku zamawiający zastrzega sobie
prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków finansowych 
• Materiały zaakceptowane przez inspektora nadzoru nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

1.7. Określenia podstawowe 

1.7.1.  Przewód  elektryczny  - przewód  wielożyłowy  izolowany,  przystosowany  do  przewodzenia
prądu elektrycznego, mogący pracować na i pod tynkiem. 
1.7.2.  Puszka rozgałęźna (rozgałęźnik)  –  element instalacji  elektrycznej  służący do rozgałęzienia i
połączenia  przewodów  poza  tablicą  rozdzielczą  oraz  łącznikami  elektrycznymi,  gniazdami
wtyczkowymi i oprawami oświetleniowymi, 
1.7.3.  Tablica  rozdzielcza  -  urządzenie  rozdzielczo  -  sterownicze  bezpośrednio  zasilające  i
zabezpieczające urządzenia odbiorcze. 
1.7.4.   Łącznik   elektryczny   –   urządzenie   elektryczne  służące   do  załączania   i   wyłączania
odbiorników elektrycznych (np. oświetlenia elektrycznego),. 
1.7.5.   Gniazdo  wtyczkowe  –   urządzenie   elektryczne  służące  do  podłączania  aparatów  i
urządzeń elektrycznych przenośnych lub przesuwnych, 
1.7.6. Oprawa oświetleniowa -urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia
świetlnego  wysyłanego  przez  źródło  światła  zawierające  wszystkie  niezbędne  detale  do
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
1.7.7.  Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa  -  ochrona  części  przewodzących,  dostępnych  w
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.8  Dokumenty odniesienia 

Jeżeli  niniejsza  ST  powołuje  się  na  PN,  przepisy  i  instrukcje  to  należy  je  traktować  jako
integralną  część  i  czytać  je   łącznie   z   rysunkami   i   specyfikacjami,   jak   gdyby   tam   one
występowały.   Zakłada   się  ,   że  Wykonawca   w   pełni   zna   ich   zawartość  i   wymagania.
Zastosowanie   będą miały   ostatnie   wydania  PN (datowane nie  później  niż 30 dni  przed datą
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych  ,  które  obowiązują w
związku  z wykonywaniem  prac  objętych  zamówieniem  i  stosowania  ich  postanowień na  równi  z
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wszystkimi  innymi wymaganiami,  zawartymi  w  ST.   Zakłada  się,   że  wykonawca  dogłębnie
zaznajomił  się z  treścią i wymaganiami tych norm. 
Jednocześnie Wykonawcę obowiązują ustalenia zawarte w niżej podanych dokumentach: 

Akty prawne 
 _____________________________________ 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 2002 Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi
zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 , poz. 690 , z póżń. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 80 poz.
563) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 , z póżń. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 , z póżń. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia2003 r. nr 48 poz.401). 
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26-09-  1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

PN-HD  60364-4-443:2006 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Część:  4-443:  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
-- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)

PN-IEC 60364-4- 444:2001 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  --
Ochrona  przed  przepięciami  --  Ochrona  przed  zakłóceniami  elektromagnetycznymi  (EMI)  w
instalacjach obiektów budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  --
Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo  Środki  ochrony  przed  prądem
przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  --
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Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

PN-HD 60364-5-51:2009  
Ochrona przeciwpożarowa  
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Część5-51:  Dobór  i  montażwyposażenia
elektrycznego -- Postanowienia ogólne (oryg.) 

PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --  Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego --
Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --  Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza   

PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --  Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego --
Instalacje bezpieczeństwa 
  
PN-HD 60364-5-56:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część5-56: Dobór i montażwyposażenia elektrycznego --
Instalacje bezpieczeństwa (oryg.) 

PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --  Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego –
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
  
PN-IEC 60364-5-534:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --  Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego --
Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
 
PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --  Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
  
PN-HD 60364-7-701:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, OŚWIETLENIE, SPRAWDZANIE I POMIARY

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część6: Sprawdzenie
PN-HD  60364-7-715:2006 
Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych   --   Część  7-715:   Wymagania  dotyczące
specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji. Instalacje  oświetleniowe  o  bardzo niskim napięciu 
PN-HD  60364-5-54:2010 
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Instalacje   elektryczne   niskiego   napięcia   --   Część  5-54:   Dobór   i   montaż  wyposażenia
elektrycznego  --  Uziemienia,  przewody  ochronne i  przewody połączeń ochronnych 
PN-HD  60364-5-534:2009 
Instalacje   elektryczne   niskiego   napięcia   --   Część  5-53:   Dobór   i   montaż  wyposażenia
elektrycznego  --   Odłączanie  izolacyjne,   łączenie  i   sterowanie  --  Sekcja  534: Urządzenia do
ochrony przed przepięciami (oryg.) 
PN-HD  60364-7-704:2010 
Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia   --   Część 7-704:   Wymagania  dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
PN-IEC  60364-4-482:1999 
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  --  Ochrona  dla  zapewnienia bezpieczeństwa --
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -Ochrona przeciwpożarowa 
PN-E-05012:1989  Urządzenia elektroenergetyczne -- Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie
- Ogólne wymagania i odbiór techniczny 
PN-EN  62262:2003   Stopnie   ochrony   przed   zewnętrznymi   uderzeniami   mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001) (oryg.) 
PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN  50102:2001   Stopnie   ochrony   przed   zewnętrznymi   uderzeniami   mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) 
N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-EN 12464-1:2004  Światło  i  oświetlenie  --  Oświetlenie  miejsc  pracy  --  Część 1:  Miejsca  pracy
we wnętrzach 
PN-EN 12665:2008  Światło  i   oświetlenie  --   Podstawowe  terminy  oraz  kryteria  określania
wymagań dotyczących oświetlenia 
PN-EN 60598-1:2007  Oprawy oświetleniowe -- Część1: Wymagania ogólne i badania 
PN-EN 60598-1:2009  Oprawy oświetleniowe -- Część1: Wymagania ogólne i badania (oryg.) 
PN-EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 
PN-EN 50172:2005  Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
PN-EN  60598-2-22:2004 
Oprawy  oświetleniowe  --  Część 2-22:  Wymagania  szczegółowe  --  Oprawy oświetleniowe do
oświetlenia awaryjnego 
PN-EN  60598-2-22:2004/A2:2008 
Oprawy  oświetleniowe  --  Część 2-22:  Wymagania  szczegółowe  --  Oprawy oświetleniowe do
oświetlenia awaryjnego (oryg.) 
PN-EN  61347-27:2009   Urządzenia  do  lamp.  Część2-7:  Wymagania  szczegółowe  dotyczące
stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia awaryjnego 
PN-EN  61347-1:2003/A1:2008 
Urządzenia do lamp. Część1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa (oryg.) 
PN-EN 61347-1:2003  Urządzenia do lamp. Część1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa 
PN-EN 61347-1:2010  Urządzenia do lamp. Część1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa 
PN-EN  55015:2007/A1:2007  Poziomy   dopuszczalne   i   metody   pomiarów   zaburzeń
radioelektrycznych  wytwarzanych   przez   elektryczne   urządzenia   oświetleniowe  i   urządzenia
podobne (oryg.) 
PN-EN 55015:2007  Poziomy  dopuszczalne  i   metody  pomiarów  zaburzeń radioelektrycznych
wytwarzanych  przez  elektryczne  urządzenia  oświetleniowe  i  urządzenia  podobne (oryg.) 
PN-EN  55015:2007/A2:2009  Poziomy   dopuszczalne   i   metody   pomiarów   zaburzeń
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radioelektrycznych  wytwarzanych   przez   elektryczne   urządzenia   oświetleniowe  i   urządzenia
podobne (oryg.) 
PN-EN  61000-44:2010   Kompatybilność  elektromagnetyczna  (EMC).  Część4-4:  Metody  badań  i
pomiarów. Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych 
PN-E-04700  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych . 1998 r 
PN-92/N-01256/02  Znaki bezpieczeństwa . Ewakuacja 
PN-88/E-08501  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 

INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Poradnik   Kierownika   Budowy.   Od   przejęcia   placu   budowy   do   odbioru   końcowego.
Wydawnictwo Forum, 2008. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce. 
Wydawnictwo Dashofer. Warszawa 2008. 
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -montażowych.  TV  1990  instalacje
elektryczne . 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - 
tom I Budownictwo Ogólne - opracowane przez COBRTI - INSTAL - wydawnictwo ARKADY – 1988 
„WYTYCZNE  SITP  WP-01:2006  .  Oświetlenie  awaryjne  .  Wytyczne  planowania,  projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji."

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów   

Do realizacji przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby: 
1.  o parametrach zgodnych z dokumentacja projektową i niniejszą ST, obowiązującymi normami i
przepisami, 
2.  właściwościach  technicznych  i  użytkowych  ,  umożliwiających  spełnienie  wymagań
określonych w dokumentacji , niniejszej ST , przepisach techniczno - budowlanych 
3.  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  użytkowania  tzn.  takie  które  zostały  oznakowane
znakiem „CE" ( lub „B") zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadają: 
• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący,  że  zapewniono  zgodność z 
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  z  aprobata  techniczną,  dla których nie ustalono
Polskiej Normy 
• atesty  i  świadectwa  badań pozwalające  na  stwierdzenie  właściwego zastosowania 

Od  01.05.2004  r.  za  dopuszczenie  do  obrotu  i  stosowania  uznaje  sięwyroby,  dla  których
producent: 
1.   dokonał  oceny  zgodności  wyrobu  z  wymaganiami  dokumentu  odniesienia  wg.   określonego
systemu oceny zgodności, 
2.  Wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 
3.  Oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem B zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Wyroby  dopuszczone  na  podstawie  dotychczasowych  przepisów  na  zasadach  określonych  w
tych przepisach,  tzn.  że  wydane  są aprobaty  techniczne  ,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności  z
normą lub aprobata techniczną– zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 
Materiały i wyroby należy dostarczać na budowę wraz z właściwymi dokumentami dopuszczającymi
je do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  oraz  dokumentami  potwierdzającymi  ich  jakość,
którymi między innymi są: świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokóły odbioru technicznego
itp. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności
z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości dotyczących
jakości  lub  przydatności  dostarczonych  materiałów  i  wyrobów  mogących  mieć  wpływ  na  jakość
wykonania robót, należy przed ich wbudowaniem poddać je ponownym badaniom określonym przez
inspektora nadzoru lub innych przedstawicieli z dozoru technicznego robót. 

W  razie  potrzeby  materiały  powinny  być  poparte  wynikami  badań  wykonanymi  przez
producenta, a kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez wykonawcę inspektorowi
nadzoru. 
Określone  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  ST  znaki  towarowe,  nazwy  producentów  i
dystrybutorów  zostały  wskazane  w  celu  właściwego  (precyzyjnego)  opisania  przedmiotu
zamówienia. 

Zamawiający  dopuszcza  stosowanie  wyrobów  równoważnych  (nie  zastępczych)  lub  o
wyższym standardzie. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne
[Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych]. 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien przekazać inspektorowi nadzoru do wglądu
wszystkie  dokumenty  dopuszczające  materiały  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie   oraz
świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. 

2.2. Odbiór materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę

•Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na
budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych 
materiałów.  Odbioru i  przyjęcia  można dokonać w zakładzie  produkcyjnym dostawcy,  w punkcie
zdawczo-odbiorczym PKP,  PSK, w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 
•Przedsiębiorstwo  wykonawcze  jest  zobowiązane  dostarczać  na  budowę  wyroby  i  materiały(nie
używane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego
upoważnionego przedstawiciela. 
•Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny  być zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN
lub  BN),  przepisów  dotyczących  budowy  urządzeń  elektrycznych  oraz  niniejszych  warunków
technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu
podany  jest  numer  katalogowy,  to  dostarczony  na  budowę wyrób powinien   ściśle  odpowiadać
opisowi  katalogowemu.  Materiały  i  wyroby  o  zbliżonych,  lecz  nie  identycznych,  jak  podano  w
projekcie lub kosztorysie, parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą
projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 
•Materiały,  wyroby i  urządzenia  dla  których  wymaga  się  świadectw jakości,  np.:  aparaty,  kable,
urządzenia  prefabrykowane  itp.,  należy  dostarczać  wraz  ze   świadectwem  jakości,  kartami
gwarancyjnymi  lub  protokołami  odbioru  technicznego   (np.  w  przypadku  urządzeń
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego
z dowodami dostawy.   Świadectwa jakości,  karty  gwarancyjne,  protokoły  wewnętrznego odbioru
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technicznego  itp.  dokumenty  materiałowe  należy  starannie  przechowywać  w  magazynie  wraz  z
materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu -w kierownictwie robót (budowy). 
•Urządzenia  dostarczone  przez  zleceniodawcę,  np.  transformatory,  agregaty  itp.,  powinny  być
zaopatrzone w świadectwa jakości. 
•Dostarczone  na  miejsce  składowania  (budowę)  materiały  i  urządzenia  należy  sprawdzić  pod
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań
materiałów,  części  składowych  urządzeń  i  kompletnych  urządzeń.  Należy  również  wyrywkowo
sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 
•W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość
wykonania robót, materiały i elementy urządzeń należy przed ich użyciem sprawdzić. 
Dokumenty dopuszczające stosowanie materiałów i wyrobów w budownictwie ,ewentualne 
dokumenty  stanowiące  podstawę  wykonania  tych  wyrobów  oraz  oświadczenia  Wykonawcy
dotyczące  wyrobów  jednostkowo  zastosowanych  w  obiekcie  ,  Wykonawca  zobowiązany  jest
każdorazowo przedstawiać do wglądu inspektorowi nadzoru. 
Dokumenty  te  wykonawca  zobowiązany  jest  przechowywać  na  budowie  przez  cały  okres
wykonywania  robót  i  po  ich  zakończeniu  powinien  je  przekazać  zamawiającemu  jako  jeden  z
elementów dokumentacji odbiorowej. 

2.3. Przechowywanie materiałów i wyrobów na budowie. 

1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów
powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Należy stosować ogólne wymagania podane w
pkt. 2.1. 
2. Materiały,  aparaty, urządzenia i  maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 
dobrze oświetlonych. 
3. Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować
na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne, działanie korozji
(przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 
4.  Przy  składowaniu  poszczególnych  rodzajów  materiałów  należy  przestrzegać  następujących
wymagań: 
•przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, 
•składowanie  kabli  i  osprzętu  powinno  być  zgodne  z  następującymi  warunkami:  kable  w czasie
składowania powinny znajdować się na bębnach; dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabli
w  kręgach,  bez  załamań  lub  innych  uszkodzeń  mechanicznych,  bębny  z  kablami  powinny  być
umieszczone na utwardzonych podłożach; bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś
bębna pozioma), a kręgi ułożone poziomo (płasko),  osprzęt kablowy powinien być składowany w
pomieszczeniach; zaleca się składowanie zestawów montażowych z taśm elektroizolacyjnych oraz z
rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej +20°C,
•wyroby metalowe i  drobniejsze stalowe wyroby hutnicze,  jak druty,  liny,  cienkie blachy,  drobne
kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed działaniem korozji, 
•narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 
ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji, 
•sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach
jak w pkt. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z
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tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie
układaną warstwami; odzież i wyroby futrzane należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami, 
•farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. należy magazynować w oddzielnych
pomieszczeniach  (ewentualnie  w oddzielnych  budynkach)  z  zachowaniem  specjalnych  przepisów
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  bhp;  wolno  stosować  jedynie  wodne  lub  parowe
ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu),
półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz; na
zewnętrznej  stronie  drzwi  należy  umocować  odpowiednie  tablice  ostrzegawcze,  a  w  pobliżu
wywiesić instrukcję przeciwpożarową) 
•gazy  techniczne  (tlen,  acetylen  i  inne)  w  butlach  stalowych  pionowo  ustawionych  należy
magazynować w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych
pomieszczeniach;  pełne butle należy ostrożnie transportować, nie wolno ich rzucać,  ani  uderzać.
Należy je chronić przed nagrzaniem (również przez promienie słońca); puste butle należy składować
oddzielnie; butle tlenowe należy chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować pożar i
ewentualny wybuch; magazynowanie powinno być zgodne z przepisami szczególnymi lub z normami
państwowymi, 
•cement  i  gips  w  workach  papierowych  należy  składować  w  pomieszczeniach  suchych,
zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi  i  wilgocią;  należy  zwracać  uwagę  na  okres
zdolności wiązania cementu i gipsu, który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane w
odnośnych normach państwowych, 
•cegłę,  przykrywy  kablowe,  rury  azbestowo-cementowe  i  żeliwne  można  składować  w  sposób
uporządkowany na placu (bez przykrycia dachem), przy czym cegłę i rury azbestowo-cementowe w
okresie jesienno-zimowym należy zabezpieczyć przed opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub
folii).

3. SPRZĘT 

Podczas realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest używać sprzętu, który: 
•Spełnia  wszystkie  wymagania  wynikające  z  technologii  robót  i  gwarantują  właściwą  jakość
realizowanych  robót  (sprzęt  nie  zapewniający  właściwej  jakości  robót  musi  być  bez   żądania
zamawiającego wycofany z eksploatacji) 
•Nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 
•Odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym 
•Wykonawca powinien stosować sprzęt, narzędzia oraz przyrządy pomiarowe spełniające 
wymogi bezpieczeństwa BHP i p.poż, zasad ergonomii oraz w przypadku przyrządów 
pomiarowych posiadające aktualne świadectwo wzorcowania ( jeżeli takie sąwymagane 
przez przepisy np. przyrządy do pomiaru wielkości związanych z bezpieczeństwem ) czy 
legalizacji , 
•Sprzęt,  narzędzia  oraz  przyrządy  pomiarowe  używane  w  robotach  montażowych,  mogą  być
obsługiwane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, staż pracy i 
uprawnienia do ich obsługi, gwarantujące wysoką jakość wykonania robót, muszą być
akceptowane przez Zamawiającego ( jeżeli budzą wątpliwości co do zapewnienia właściwej  jakości
robót). 

4. TRANSPORT

126



W  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania
środków transportu, które: 
•nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
•są przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń itp., 
•przy ruchu na drogach publicznych spełniają wymagania  przewidziane  prawem  o  ruchu
drogowym. 

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  wykonanie  robót  w  umownym  terminie.
Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez
wytwórcę,  oraz  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczaniem  podczas  transportu  w  sposób
zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Zaleca się, dostarczenia urządzeń bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
•prowadzenia robót zgodnie z warunkami umowy oraz innymi dokumentami , 
•stosowana właściwych metod wykonania robót i przestrzegania aktualnie obowiązujących 
przepisów bhp i p-poż, 
•koordynacji poszczególnych prac własnych i podwykonawców 

Wykonawca jest odpowiedzialny za : 
•jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 
•wszelkie bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy, 
•zgodność materiałów i wykonywanych robót z : dokumentacją projektową i niniejszą ST, 
przepisami,  normami  oraz  zasadami  wiedzy  i  sztuki  budowlanej,  dokumentacją  techniczno-
rozruchową poszczególnych urządzeń, ustaleniami i poleceniami inspektora nadzoru (i projektanta) 
•Jakość wykonania robót musi odpowiadać obowiązującym przepisom i normom. 
W  sytuacji,  gdy  nie  został  określony  standard  wykonania  robót,  powinny  być  one  zrealizowane
zgodnie z najlepszą praktyką. Wykonawca powinien stosować wyroby spełniające wszystkie wymogi
funkcjonalne i estetyczne. 
Przed rozpoczęciem robót  wykonawca powinien zapoznać się  z  obiektem w którym prowadzone
będą roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robót. 
Kwalifikacje personelu robót elektrycznych powinny  być stwierdzone i udokumentowane ważnymi
zaświadczeniami  kwalifikacyjnymi  .  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  w  robotach  spowodowane
przez wykonawcę, zostaną poprawione przez wykonawcę na jego własny koszt. 
W  przypadkach  wymagających  wyjaśnień,  uściśleń  lub  wprowadzenia  zmian  w  zastosowanych
rozwiązaniach  ,  Wykonawca  ma  obowiązek  powiadamiania  (  w  formie  wcześniej  uzgodnionej  )
inspektora  nadzoru  a  w  uzasadnionych  przypadkach  także  projektanta,  w  celu  podjęcia  decyzji
technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Po  zakończeniu  robót  w  obiekcie,  przed  ich  odbiorem  ,  Wykonawca  dokonuje  technicznego
sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z wykonaniem odpowiednich badań. 
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USUNIĘCIE I WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROBÓT 

•Usuwanie gruzu z terenu robót musi odbywać się wydzieloną trasą, poprzez ręczny transport w
hermetycznie zamkniętych workach lub przy użyciu rękawów foliowych zapewniających brak pylenia
podczas transportu gruzu. 
•Wykonawca  na  własny  koszt  ma  obowiązek  wywieść  gruz  z  terenu  budowy  na  wyznaczone
wysypisko śmieci. 
 
5.2. Wymagania ogólne

Całość instalacji powinna być wykonana tak, aby: 
•obciążenie  obwodów  w  normalnych  warunkach  było  praktycznie  równo  rozdzielone  na
poszczególne fazy, co należy zapewnić przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych 
•skutki wynikające z przedostania się obcych ciał stałych, w tym płynów, były minimalne  a w wyniku
dostępu wody nie mogły wystąpić żadne uszkodzenia 
•części  podatne  na  niszczące  działanie  substancji  powodujących  korozję  i  zanieczyszczenie  były
odpowiedni zabezpieczone wszelkie uszkodzenia  powodowane przez narażenia mechaniczne były
zminimalizowane , 
•instalacja nie była poddawana nadmiernym naprężeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje
zagrożenie  związane  z  możliwością  ruchów  konstrukcji  budynku  ,  uszkodzenie  powłoki  izolacji
przewodów, kabli oraz ich końcówek było utrudnione , 
•elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie, nie stykały się, o ile
nie zastosowano odpowiednich  środków zapobiegających skutkom takiego zetknięcia 
•zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia 
•tablice z aparatami zabezpieczającymi należy usytuować w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp,
a jednocześnie zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób 
•Wszelkie prace prowadzićw temperaturze otoczenia nie niższej niż 0 st.C . 
Po zakończeniu montażu instalacji należy: 
•Opisać obwody zgodnie ze schematami . 
•Wykonać próby pomontażowe i wszystkie wymagane badania odbiorcze

   5.3.Ustanowienie kierownika budowy (robót)

Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji  związanych z
budynkami  i  obiektami  inżynierskimi.  Ustanowienie  kierownika  budowy  w  przypadku  inwestycji
dokonywanych  przez  osoby  fizyczne  jest  wymagane  dla  budynków,  dla  których  konieczne  jest
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie. 
W przypadku gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich 
prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności
robót, w tym i dla robót elektrycznych instalacyjno-montażowych. 
Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu
swej funkcji. 
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5.4. Odbiór frontu robót 

Przed  rozpoczęciem  robót  elektrycznych  wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  obiektem
budowlanym  (lub  terenem),  gdzie  będą  prowadzone  roboty  oraz  stwierdzić  odpowiednie
przygotowanie frontu robót. 
Odbiór  frontu  robót  przez  wykonawcę  od  zleceniodawcy  (generalnego  wykonawcy,  inwestora)
powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokołu. 
Zakres  i  termin odbioru frontu  robót  oraz  stan obiektu przekazywanego do robót  powinien być
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi
zmianami umowy. 
Przy  przekazywaniu  frontu  robót  zleceniodawca  jest   obowiązany  dostarczyć  wykonawcy  plan
urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie,  że w
danym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych. 
Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i  rodzaju robót przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych. 

5.5. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 

Koordynacja  robót  budowlano-montażowych  poszczególnych  rodzajów  powinna  być
dokonywana  we  wszystkich  fazach  procesu  inwestycyjnego,  począwszy  od  projektowania,  a
skończywszy na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty i
robót, ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie
robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy -przedstawicielem generalnego wykonawcy i
kierownikami robót poszczególnych rodzajów. 
Ogólny  harmonogram budowy  powinien  określać  zakres  oraz  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia
poszczególnych  rodzajów  robót  lub  ich  etapów  i  powinien  być  tak  uzgodniony,  aby  zapewniał
prawidłowy  przebieg  zasadniczych  robót  ogólnobudowlanych,  a  w  szczególności  umożliwiał
technicznie  i  ekonomicznie  prawidłowe  wykonawstwo  robót  specjalistycznych  (w  tym  i
elektrycznych). 
Ogólny  harmonogram  budowy  powinien  stanowić  podstawę  do  opracowania  szczegółowych
harmonogramów robót elektrycznych. 
Koordynacją  należy  objąć  również  pomocnicze  roboty  ogólnobudowlane  związane  z  robotami
elektrycznymi,  jeśli  przedsiębiorstwo  robót  elektrycznych  nie  będzie  wykonywało  robót
pomocniczych  siłami  własnymi,  np.  naprawa  nawierzchni,  wykonywanie  rusztowań  powyżej
wysokości 4 m itp.
 
5.6. Wymagania dotyczące wykonawstwa 

Warunki  techniczne  podane  w  niniejszym  punkcie  dotyczą  wykonania  i  odbioru  instalacji
elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budownictwie ogólnym, tj. użyteczności publicznej,
w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 
Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych: 
-przewodami  wielożyłowymi  w rurach instalacyjnych  z  tworzywa układanych pod tynkiem lub w
podłodze 
-przewodami wtynkowymi, 
-przewodami wielożyłowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa, 
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-przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w prefabrykowanych 
kanałach instalacyjnych (sufitowych, naściennych itp.) 
Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych i zabezpieczeń.
 
5.6.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych do 1kV 

•Należy  zapewnić  równomierne  obciążenie  faz  linii  zasilających  przez  odpowiednie  przyłączanie
odbiorów 1-fazowych. 
•Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
łatwy dostęp, zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
•Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 
•Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. 
•W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
•Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było
jednakowe. 
•Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby
styk ten występował u góry. 
•Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki  sposób, aby przewód
fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny— do prawego bieguna. 
•Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
 
Przejścia przez ściany i stropy 

•Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez  ściany, stropy itp. (wewnątrz 
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
•Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
•Przejścia  między  pomieszczeniami  o  różnych  atmosferach  powinny  być  wykonane  w  sposób
szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 
•Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 
•Przepusty  instalacji  elektrycznych  występujące  w  elementach  oddzieleń  przeciwpożarowych,
zabezpieczyć  do  odporności  ogniowej  odpowiadającej  odporności  ogniowej  elementu  w którym
występują.
 
Instalacje wykonywane przewodami jedno- i wielożyłowymi w rurach instalacyjnych 
z tworzywa układanych pod tynkiem lub w podłodze 

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. 
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Kucie bruzd 

Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji. 
•Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
•Przy układaniu dwóch lub kilku rur  w jednej  bruździe  szerokość bruzdy powinna być  taka,  aby
odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
•Rury 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. 
•Przy przejściach z jednej strony  ściany na drugą lub ze  ściany na strop cała rura powinna być
pokryta tynkiem. 
•Przebicia przez  ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi
łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych poniżej 
•Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu),  ale w taki
sposób,  aby nie były  narażone na naprężenia mechaniczne.  Mogą być  one również zatapiane w
warstwie wyrównawczej podłogi. 

Układanie rur i osadzanie puszek 

•Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
•Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić: 
Średnica znamionowa rury [mm] 

18 21  22  28  37 47 
Promień łuku, [mm]

190  190 250 250 350 450 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż15°/o wewnętrznej średnicy rury. 
•Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jedno kielichowych lub złączek dwu 
kielichowych. Najmniejsza długość połączenia jedno kielichowego powinna wynosić: 
Średnica znamionowa rury [mm] 

18  21  22  28  37  47 
Długość kielicha [mm] 

35  35  40  45  50  60 
•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 wprowadzanych rur. 
•Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 

Wciąganie przewodów do rur. 

Do ułożonych  rur,  po  ich  przykryciu  warstwą  tynku  lub  masy  betonowej,  należy  wciągać
przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej uszkiem.
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
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Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

Przygotowanie  końców  żył  i  łączenie  przewodów  należy  wykonywać  zgodnie  z  podanymi
wymaganiami: 
•W instalacjach  elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać  w sprzęcie  i
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
•W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a
samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy
uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. 
•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. 
•W  przypadku  stosowania  zacisków,  do  których  przewody  są  przyłączane  za  pomocą  oczek,
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe,
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
•Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
•Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W
przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
•Końce  przewodów  miedzianych  z   żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  być  zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 

Mocowanie puszek 

Puszki należy osadzać na  ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za  pomocą kołków
rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
Puszki  powinny  być  osadzone  na  takiej  głębokości,  aby  ich  górna  (zewnętrzna)  krawędź  po
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. 

Układanie i mocowanie przewodów 

•Instalacje  wtynkowe  należy  wykonywać  przewodami  wtynkowymi.  Dopuszcza  się  stosowanie
przewodów wielożyłowych płaskich. 
•Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubości, co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od  ściany. Przewody mające dwie
warstwy izolacji,  tj.  izolację każdej   żyły  oraz wspólną powłokę,  można układać  bezpośrednio na
podłożu  drewnianym  lub  z  innego  materiału  palnego,  jeżeli  zabezpieczenie  obwodu  wynosi  nie
więcej niż16 A. 
•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. W tym celu należy przeciąć wzdłuż
mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 
•Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
•Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za
pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 
•Mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je
tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie. 
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•Do puszek należy wprowadzać 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,  w
złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.

Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w listwach 
instalacyjnych z tworzywa (przypodłogowych i ściennych) 

Trasowanie 

Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, łączników i przebićw ścianach. 

Mocowanie listew

Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub klejenia.  Na
ścianach drewnianych listwy należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. 

Montaż sprzętu i przewodów 

•Gniazda wtyczkowe i  łączniki  należy  mocować do podłoża  za  pomocą kołków rozporowych lub
klejenia. 
•Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodłogowej należy łączyć przelotowe, bez rozcinania 
przewodów. 
•Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy wykonywać przy użyciu
zacisków odgałęźnych (przekłuwających, kapturkowych itp.). 
•W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe. 
•W jednym kanale listwy należy układać nie więcej niż dwa obwody przewodów jednożyłowych. 
•Po  ułożeniu  i  połączeniu  oraz  zabezpieczeniu  przewodów  przed  wypadnięciem  należy  listwy
zamknąć pokrywami. 

Montaż opraw oświetleniowych 

•Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w  stropach na budowie należy mocować
przez: 
a. wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, 
b. wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, 
c. w betonowanie. Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać: dla opraw o masie do 10 kg  siłę
500 N, dla opraw o masie większej od 10 kg siłę  N równą 50 * masa oprawy w kg.
 Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
•Metalowe części  oprawy powinny być trwale odizolowane od haka, jeżeli  hak ma połączenie ze
stalowymi uziemionymi elementami budynku. 
•Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
•Przewody  opraw  oświetleniowych  należy  łączyć  z  przewodami  wypustów  za  pomocą  złączy
świecznikowych. 
•Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania złączy
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przelotowych. 

Montaż zabezpieczeń (gniazd bezpiecznikowych oraz wyłączników) 

•ogólnie  dostępnych  instalacjach  wnętrzowych  należy  montować  aparaty  zabezpieczające  z
pokrywami osłaniającymi części będące pod napięciem. 
•Gniazda bezpieczników należy montować na deskach lub bezpośrednio na kołkach rozporowych
osadzonych w ścianie. Wyłączniki płaskie należy montować na listwach aparatowych. 
•Do przykręcania należy używać wkrętów z łbem półkolistym o odpowiedniej średnicy i długości. Pod
łby wkrętów należy podłożyć podkładki. 
•Przewód zasilający należy przyłączać  do styku dolnego, przewód zabezpieczany do gwintu gniazda
bezpiecznikowego lub górnego styku wyłącznika płaskiego. 
•Aparaty zabezpieczające zainstalowane przed licznikiem należy osłonić pokrywą przystosowaną do
plombowania 

5.6.2. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej do 1kV 

Wstęp – wymagania ogólne 

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatkowych. 
Środki ochrony podstawowej są następujące: 
•pokrycie izolacją roboczą metalowych części obwodów elektrycznych wyrobów przemysłu 
elektrotechnicznego, 
•osłonięcie gołych części będących pod napięciem, 
•umieszczenie gołych części znajdujących się pod napięciem w trudno dostępnej odległości, 
•zabezpieczenie  przewodów  ruchomych  przed  uszkodzeniem  mechanicznym  w  miejscu  ich
wprowadzenia do odbiorników, 
•wykonanie osłony (np. z płyty izolacyjnej) gołych  szyn lub przewodów zainstalowanych w 
pomieszczeniu, 
•umieszczenie gołych szyn lub przewodów na wysokości większej od 2,5m od poziomu podłogi lub
stanowiska pracy, 
•zastosowanie zgodnych z przepisami odstępów izolacyjnych gołych szyn rozdzielni od jej metalowej
obudowy zakrywającej te szyny, 
•zastosowanie  w  pomieszczeniu  ruchu  elektrycznego  poręczy  lub  przegród  z  materiałów  nie
przewodzących,  utrudniających  niezamierzone  dotknięcie  gołych  szyn  lub  zacisków  aparatów
elektrycznych. 
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego znastępujących środków: 
•uziemienia ochronnego, 
•sieci ochronnej, 
•izolacji ochronnej, 
•ochronnego obniżenia napięcia dotykowego, 
•separacji, 
•izolowania stanowiska. 

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru: 
•instalacji i urządzeń dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach 
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV, 
•uziomów urządzeń elektroenergetycznych oraz uziomów urządzeń piorunochronnych. 
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Wymagania szczegółowe 

Materiały stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
•przewód ochronny będący  żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolacjęo barwie  żółto
-zielonej, 
•gołe  druty,  linki  lub  taśmy  miedziane,  aluminiowe  i  stalowe  przeznaczone  do  wykonania
przewodów ochronnych powinny być  dostarczane w kręgach,  bez załamań lub innych uszkodzeń
mechanicznych. 
Materiały do wykonywania uziomów powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
•druty  lub taśmy stalowe powinny być  dostarczane  w kręgach,  bez załamań i  innych uszkodzeń
mechanicznych, 
•pręty, kształtowniki i rury stalowe powinny być dostarczane w odcinkach prostych o długości nie
mniejszej niż 5 m, a przeznaczone na uziomy pogrążane — 3 m. 

Inne  materiały  niezbędne  do  wykonania  instalacji  powinny  odpowiadać  następującym
wymaganiom: 
•  śruby, nakrętki i  podkładki zwykłe i  sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków i połączeń
śrubowych powinny być wykonane ze stali odpornej na korozję lub ze stali zwykłej ocynkowanej albo
w inny sposób zabezpieczone przed korozją; powłoki ochronne nie powinny powiększać rezystancji
połączeń, 
•materiały  izolacyjne  (np.  guma,  polwinit)  przeznaczone  do  wykonania  stałej  izolacji  stanowiska
powinny być dostarczone w kręgach, bez załamań i uszkodzeń; parametry elektryczne i mechaniczne
materiałów  izolacyjnych  powinny  być  podane  w  zaświadczeniu  o  jakości,  wystawionym  przez
producenta. 
Urządzenia  i  aparaty  dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej  (wyłączniki  przeciwporażeniowe,
stałe urządzenia separacyjne, stałe transformatory bezpieczeństwa itp.) powinny być dostarczone
wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami aktualnych norm
państwowych. 

Montaż przewodów ochronnych w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV 

•Przewody ochronne (zerujące, uziemiające, sieci ochronnej i wyrównawcze) przyłączone do stałych
urządzeń elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać w sposób
stały. 
•Przewody ochronne ułożone w sposób stały należy wykonać z miedzi, aluminium lub stali. 
Przewody ochronne do urządzeń ruchomych (lampy przenośne, urządzenia elektryczne itp.) powinny
być  wielodrutowe.  Mogą  one  być  żyłą  przewodu  wielożyłowego  lub  oddzielnym  przewodem
jednożyłowym. 
•Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z  żył spełnia funkcję
przewodu ochronnego, należy wykonać według wymagań, które zostały podane w pkt. 3.5.5.. 
•Izolowane  jednożyłowe  przewody  zerujące  należy  układać  wzdłuż  trasy  przewodów  skrajnych
(fazowych). Przewód zerujący powinien mieć w miejscach połączeń długość większą niż przewody
skrajne. 
•Gołe przewody ochronne należy układać jak następuje: 
#przewody wykonane z drutu, linki lub taśmy należy układać tak, aby były one dostępne do oględzin;
wyjątek stanowią przewody układane w tynku lub pod tynkiem, 
#przewody stalowe nie ocynkowane należy chronić przed korozją, np. przewody wykonane z drutu o
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średnicy mniejszej  niż 10 mm lub taśmy o grubości  mniejszej niż3 mm, układane na zewnątrz w
miejscach ogólnie dostępnych, należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
#przewody nie powinny stykać się z materiałami palnymi; nie należy ich stosować w 
pomieszczeniach zagrożonych wybuchem oraz w pomieszczeniach, w których występują pyły łatwo
palne; przejście przez przegrody palne należy wykonać w rurach stalowych lub 
azbestocementowych, 
#w przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia przewodu nie powinien być mniejszy od
pięciokrotnego wymiaru przewodu (średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia), − w przypadku istnienia
w  obiekcie  oddzielnych  uziomów  roboczych  i  ochronnych,  przewody  należy  odizolować  od
przewodów uziemiających uziemienia roboczego, 
•Dopuszcza  się,  aby  zastępczo  jako  przewód  ochronny  stały  wykorzystywać  stalowe  części
konstrukcyjne  budowli  i  urządzeń  technologicznych,  np.,  rurociągi  wody  nie  ogrzewanej  oraz
chłodnych gazów i cieczy niepalnych lub palnych, osłony metalowe przewodów szynowych i kabli,
rury metalowe instalacji elektrycznych itp., 
•Zabrania  się  wykorzystywania  w charakterze  zastępczych  przewodów ochronnych:  rurociągów i
zbiorników  gorącej  wody  lub  innych  gorących  cieczy,  par  i  gazów,  rynien  i  rur   ściekowych,
przewodów  wentylacyjnych,  łańcuchów,  ogrodzenia,  balustrad,  poręczy  oraz  innych  podobnych
przedmiotów, jak również urządzeń podlegających rozbieraniu, rozluźnianiu połączeń itp. 
•Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób: 
#połączenia i  przyłączenia przewodów ochronnych właściwych i  zastępczych należy wykonać jako
stałe;  przerwanie  lub  rozluźnienie  tych  połączeń  nie  powinno  być  możliwe  bez  użycia  narzędzi;
połączenia  stałe  można  wykonywać  przez  spawanie,  spajanie  na  zimno,  spajanie  termiczne,
nitowanie lub docisk  śrubowy;  w przypadku łączenia przewodu ochronnego z  osłoną metalową
przewodów lub kabli  dopuszcza  się  również  lutowanie;  połączenia  elektryczne poprzez zbrojenia
konstrukcji   żelbetowych,  lub  połączenia  przewodów  ochronnych  ze  zbrojeniem  konstrukcji
żelbetowych należy wykonywać przez spawanie, 
#przewody z gołej linki należy łączyć połączeniem  śrubowym na zakładkę przy użyciu co 
najmniej dwóch objemek dwuśrubowych; długość zakładki powinna wynosić co najmniej 10 cm; linki
aluminiowe należy łączyć przez zaprasowanie na zimno, 
#przewody z gołego drutu należy łączyć połączeniem  śrubowym  lub połączeniem 
spawanym na, zakładką o długości co najmniej 10 cm, 
#przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładką o długości
co najmniej 10 cm lub  śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu końcówkach taśmy,
bądź połączeniem śrubowym 
#połączenia śrubowe należy wykonywać  śrubami o  średnicy co najmniej 10 mm (gwint M 10) ze
stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją, 
#połączenia  śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co 
najmniej  dwa zwoje  gwintu śruby;  nakrętkę  należy  odpowiednio  mocno dokręcić  i  zabezpieczyć
podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnianiem, 
#powierzchnie stykowe połączeń  śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć
wazeliną bez kwasową, 
#połączenia przewodów ochronnych zastępczych z rur stalowych gwintowanych należy 
odpowiednio mocno dokręcać, obejmując złączką co najmniej pięć zwojów gwintu rury. 
•Miejsca lub odcinki zastępczych przewodów ochronnych, w których metaliczna ciągłość połączeń
elektrycznych  nie  jest  zapewniona,  należy  zbocznikować  przewodem  omijającym.  Przyłączenie
przewodu bocznikującego należy wykonać wg wymagań jak dla zacisków uziomowych. 
•Przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonywać następująco: 
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#właściwe przewody ochronne izolowane lub  gołe  z  drutów,linek  lub taśm należy  przyłączać  do
zastępczych  przewodów  ochronnych  przez  spawanie  lub  za  pomocą  objemek  dwuśrubowych
zaopatrzonych w zacisk przyłączeniowy; dopuszcza się przyłączenia do osłony metalowej przewodów
lub kabli wykonywać przez lutowanie, 
#przyłączenie właściwych przewodów ochronnych do zastępczych przewodów ochronnych 
należy wykonywać w miejscach łatwo dostępnych do oględzin; jeśli warunku tego nie można spełnić,
należy  w miarę  możliwości  wykonać  połączenie  spawane  bądź  połączenie   śrubowe szczególnie
starannie zabezpieczone przed korozją, 
•Zaciski ochronne powinny być wykonane w następujący sposób: 
zacisk ochronny powinien być przymocowany na stałe do chronionych urządzeń, aparatów i maszyn
elektrycznych  bądź  innych  przedmiotów  metalowych  objętych  dodatkową  ochroną
przeciwporażeniową,  zacisk  ochronny  powinien  być  trwale  oznaczony  oraz  różnić  się  barwą
kontrastującą z barwą urządzenia, do którego jest przymocowany 
•Oznakowania barwne należy wykonywać w następujący sposób: 
#przewód neutralny oraz przewód uziemiający uziemienia roboczego należy oznakować barwą jasno
niebieską, b) przewody ochronne właściwe oraz trasy przewodów ochronnych 
zastępczych powinny być oznakowane kombinacją barw zielonej i żółtej, 
#oznakowanie kombinacją barw zielonej i  żółtej należy realizować przez naniesienie 
przylegających  do  siebie  zielono-żółtych  pasków  o  szerokości  od  15  do  100  milimetrów  każdy;
izolacja  żył, kabli i przewodów izolowanych powinna być zabarwiona, tak aby na końcu przewodu na
długości 15 mm jedna z barw pokrywała co najmniej 30%, lecz nie w więcej niż 70% powierzchni, a
druga pokrywała pozostałą część powierzchni przewodu, 
#kombinacja  barw  zielonej  i   żółtej  nie  może  być  stosowana  do   żadnych  innych  celów  poza
wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję jak w p. b); oznakowanie kombinacją barw  zielonej i
żółtej należy wykonać na całej długości przewodu, szyny gołej, elementu konstrukcji oraz urządzenia
technologicznego, żyły kabla lub przewodu izolowanego, 
#gołe  przewody  wielodrutowe  i  przewody  napowietrzne  należy  oznakować  barwami  tylko  w
sąsiedztwie miejsca przyłączenia lub zawieszenia, 

Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w 
urządzeniach o napięciu do 1 kV. 

•Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować i
przyłączyć  na  stałe.  Stałe  aparaty  dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej  nie  wbudowane  w
skrzynki, pulpity itp. należy umocować za pomocą  śrub lub wkrętów do tablic rozdzielczych lub płyt
montażowych.  Tablice  i  płyty  należy  mocować  w  sposób  trwały  do   ścian  lub  konstrukcji  w
specjalnych  wnękach  lub  w  miejscach  chronionych  przed  uszkodzeniami  oraz  nadmierną
temperaturą, zawilgoceniem, wstrząsami itp. 
•Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów dodatkowej
ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów 
•Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe 
różnicowoprądowe,  należy  izolować  tak  jak  przewody  robocze  (skrajne  i  neutralny).  Przewodów
roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani  łączyć z przewodem ochronnym za lub przed
wyłącznikiem. 
•Gniazda  wtyczkowe  instalacji  na  napięcie  ochronne  obniżone  powinny  się  różnić  od  gniazd
wtyczkowych na nie obniżone napięcie robocze tak, aby wtyczki przyrządów ruchomych na napięcie
obniżone nie pasowały do gniazd na napięcie nie obniżone. 
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•W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie  stanowiska nie  stanowi   środka dodatkowej  ochrony
przeciwporażeniowej. 
•Szafy,  tablice  powinny  być  objęte  ochroną  przeciwporażeniową w zależności  od  warunków ich
zainstalowania. 
•Ochronę przeciwporażeniową maszyn cyfrowych i jej koordynację z uziemieniami funkcjonalnymi
tych maszyn należy wykonać zgodnie z wymaganiami ich producenta. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości 

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość robót. 
W ramach obowiązków wynikających z zasad kontroli jakości Wykonawca zobowiązany jest do : 
•zapewnienia  odpowiedniego  systemu kontroli  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów,  pełnej  i
systematycznej kontroli jakości robót, stosowanych materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją
projektową oraz ST,  przeprowadzania badania materiałów i  robót  z częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,   że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  i  normami,   systematycznego
dokumentowania wyników badań materiałów i robót, 
•zapewnienia wymaganego personelu, sprzętu, wszystkich urządzeń i przyrządów niezbędnych do
badań materiałów oraz robót. 
Minimalne wymagania  co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w przepisach i normach.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Kontroli jakości wykonania podlega każda czynność montażowa. 

Poprawność wykonania czynności montażowej jest osiągnięta, jeżeli jej wykonanie przebiega :
•zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, 
•zasadami sztuki budowlanej 
•warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Oceny prawidłowości wykonania czynności montażowej należy dokonywać na podstawie: 
•wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub 
•dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru 
Wszystkie koszty organizowania i prowadzenia badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Sprawdzenia i kontrolę jakości należy wykonywać w czasie realizacji robót oraz po ich zakończeniu. 
Kontrola jakości obejmuje : 
•kontrolę jakości materiałów 
•Kontrolę jakości robót . 

6.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty  budowy  będą  gromadzone  przechowywane  na  terenie  budowy  w  odpowiednio
zabezpieczonym miejscu. 
Dokumenty te będą stanowiły załączniki do protokołu końcowego odbioru robót. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą udostępnione na każde  życzenie inspektora nadzoru,  i  będą
zawsze przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 
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6.3  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót powinna : 
•Być wykonywana w czasie wykonywania robót 
•polegać na sprawdzeniu i ocenie zgodności wykonania robót z projektem, niniejszą ST i ogólnymi
warunkami technicznymi wykonania 
•wymaganiami odpowiednich norm i przepisów 
•poleceniami inspektora nadzoru i projektanta, polegać w szczególności na wykonaniu właściwych
badań
•Obejmować między innymi badania w zakresie : 
#Montażu przewodów elektrycznych i tablic rozdzielczych 
#montażu opraw oświetleniowych i ich wyposażenia , 
#rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych i umieszczonych na nich kierunków ewakuacji 
#montażu wyłączników i urządzeń sterowania oświetleniem, 
#montażu gniazd (właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego) 

7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
•Odbiór robót ulegających zakryciu 
•Odbiór częściowy 
•Odbiór końcowy . 

7.1  Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  polega  na  ocenie  jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  które  w
dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami . 
Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
korekt i  poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecności Wykonawcy. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. 
Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają między innymi :  przewody prowadzone w tynku
(  ocena  jakości  montażu  oprzewodowania  przed  tynkowaniem  w  zakresie  izolacji  przewodów  i
połączeń w puszkach).
 
7.2. Odbiór częściowy 

Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych robót  (  na  podstawie  oględzin  i
badań)  w  celu  określenia  zaawansowania  robót,  w  przypadku  rozliczania  robót  fakturami
częściowymi. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecności wykonawcy wg zasad jak przy odbiorze końcowym
robót. 
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7.3. Odbiór końcowy robót 

Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości,  ilości  i
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego wykonawca stwierdza wpisem
do Dziennika Budowy i przez niezwłoczne powiadomienie zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakończenia robót oraz przyjęcia poniżej wymienionych i innych dokumentów
wymaganych do odbioru końcowego. 
Jeżeli zamawiający stwierdzi,  że dokumenty odbiorowe nie są przygotowane do odbioru końcowego,
to wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Odbioru końcowego robót w dniu określonym przez Zamawiającego dokona komisja przy udziale : 
inspektora  nadzoru  ,  wytypowanych  przedstawicieli  Zamawiającego  oraz  kierownika  budowy  (  i
właściwego kierownika robót) i Wykonawcy. 
Podstawę odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 
•specyfikacja istotnych warunków zamówienia , 
•umowa zawarta pomiędzy wykonawcą a zamawiającym 
•dokumentacja techniczna i niniejsza ST, 
•przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy 
•wymagane przepisami protokoły badań, prób i sprawdzeń, 
Komisja  odbierająca  roboty  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  protokołów  z  wynikami
badań i wynikami oceny wizualnej, dokona oceny jakościowej i ilościowej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją i niniejsza ST. 
Roboty uznaje  się  za wykonane pozytywnie,  jeżeli  wszystkie  oględziny i  badania z  zachowaniem
wymaganych tolerancji dały pozytywne wyniki. 
Podstawowym dokumentem z dokonanego odbioru końcowego robót i stanowiącym podstawę do
rozliczenia  robót  jest  zatwierdzony  przez  Zamawiającego  „  Protokół  końcowego  odbioru  robót",
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 
Wszystkie  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające,  zarządzone  przez  komisję  odbiorową  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i
uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 
W  dniu  zakończenia  czynności  odbiorowych  wykonawca  zobowiązany  jest  do  protokólarnego
przekazania kluczy do rozdzielnic, urządzeń i aparatów. 

7.4. Dokumenty wymagane do odbioru końcowego 

Na  wyznaczony  dzień  przed  dniem  odbioru  końcowego  robót,  Wykonawca  zobowiązany  jest
przygotować określone poniżej dokumenty odbiorowe : 
•Dokumentacją  powykonawczą  (zaktualizowany  projekt  techniczny  z  naniesionymi   zmianami  i
uzupełnieniami powstałymi w czasie wykonawstwa ), rysunki uzupełniające lub zamienne itp. 
•Dokumentację na wykonanie robót towarzyszących 
•Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany rozwiązań projektowych wprowadzone w trakcie
wykonywania robót. 
•Dziennik budowy 
•Protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych poprzednich faz robót . 
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•Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru lub projektanta, oraz dokumenty potwierdzające wykonanie
tych zaleceń
•Dokumenty  dopuszczające  zabudowane  materiały  do  stosowania  w  budownictwie  (certyfikaty
zgodności, deklaracje zgodności, atesty higieniczne ) między innymi w zakresie : kable i przewody,
obudowy tablic wraz z wyposażeniem, oprawy oświetlenia, gniazda wtyczkowe i łączniki 
•Atesty jakościowe ,  świadectwa z badań jakościowych wbudowanych materiałów oraz protokóły z
wynikami badań laboratoryjnych. 
•Kopie kart gwarancyjnych na zastosowane urządzenia 
•DTR zastosowanych urządzeń tj. instrukcje montażu oraz obsługi technicznej i kontroli itp. 
•Kserokopie  dokumentów  potwierdzających  uprawnienia  pomiarowe,  osób  które  wykonywały
badania i podpisały protokoły z badań instalacji 
•Protokóły z badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej : 
#Protokoły z badań rezystancji izolacji kabli i przewodów elektroenergetycznych 
#Protokóły z badań przewodów instalacji teletechnicznych. 
#Protokóły  ze  sprawdzenia  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej   przez  samoczynne
wyłączenie zasilania ( pomiar pętli zwarcia ). 
#Protokoły z badań zadziałania wyłączników różnicowoprądowych 
#Protokóły z badań parametrów oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach oraz na 
ciągach komunikacyjnych. 
#Protokoły z badań parametrów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
#Deklarację zgodności wykonania przeciwpożarowych przepustów kablowych z aprobata 
techniczną
#Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego do odbioru końcowego . 
W  dokumentacji  powykonawczej  na  stronach  tytułowych  należy  nanieść  adnotację  w  kolorze
czerwonym „dokumentacja powykonawcza”. Każdy rysunek powinien posiadać adnotację „wykonano
bez zmian” lub „wykonano ze zmianami” oraz powinien być podpisany przez osobę z uprawnieniami
elektrycznymi. 
Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej należy nanieść kolorem czerwonym (na
rysunkach i w części tekstowej dokumentacji). 

8  BADANIA I PRÓBY 

8.1. Cel przewidzianych do wykonania badań pomontażowych 

Przewidziane  do  wykonania  badania  pomontażowe  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych
zamontowanych w obiekcie przed przekazaniem ich do eksploatacji, służą do oceny ich aktualnego
stanu technicznego pod względem niezawodności  i  bezpieczeństwa pracy.  Dobry stan techniczny
zmontowanych  i  przekazywanych  do  eksploatacji  instalacji  i  urządzeń,  jest  gwarancją  ich
bezawaryjnej  i  bezpiecznej  pracy.  Efektem  badań  powinny  być  odpowiednie  protokoły  badań
pomontażowych. 

8.2.  Wymagania dla osób wykonujących badania pomontażowe 

Pomontażowe pomiary ochronne z racji swojego charakteru i sposobu wykonywania (praca
pod napięciem) niosą zagrożenia zarówno dla osób wykonujących te pomiary, jak i  dla osób
postronnych . 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia28 maja 1996 r.  w sprawie
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rodzajów prac, które powinny być wykonywane  przez co najmniej dwie osoby  (Dz. U. z1996r. nr 62,
poz. 288), prace przy wykonywaniu prób i pomiarów zaliczane są do prac w warunkach szczególnego
zagrożenia dla zdrowia i  życia ludzkiego.  Pomiary powinny być wykonywane dwuosobowo  nie tylko
ze względu bezpieczeństwa ale także ze względów praktycznych. 
Osoby  wykonujące  pomiary  powinny  posiadać  odpowiednie  wykształcenie  techniczne,
doświadczenie eksploatacyjne oraz posiadać aktualne  świadectwa kwalifikacyjne, upoważniające do
wykonywania pomiarów jako uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym. Osoba wykonująca
pomiary ochronne  w ramach kontroli stanu technicznego instalacji i podpisująca protokoły z tych
badań powinna  mieć  świadectwa kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiarów
ochronnych. Gdy pomiary wykonuje osoba ze świadectwem kwalifikacyjnym E, protokół musi być
sprawdzony  i  podpisany  przez  osobę  ze  świadectwem  kwalifikacyjnym  D.  Badania  instalacji
teletechnicznej   mogą  być  wykonane  tylko  przez  osobę  posiadającą  odpowiednie  kwalifikacje  i
odpowiednie uprawnieniami do wykonywania tych pomiarów. 

8.3.  Wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych używanych do pomiarów 

Zgodnie z art. 8.1.2. rozdz. 3 „Prawa o miarach " :„przyrządy stosowane w ochronie zdrowia,
życia i środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego ", czyli przyrządy do badań
ochronnych,  podlegają  prawnej  kontroli  metrologicznej,  mimo  iż  nie  zostały  wymienione  w
rozporządzeniu ministra. 
Prawna kontrola metrologiczna to  działanie  zmierzające do wykazania,   że  przyrząd pomiarowy
spełnia wymagania określone we właściwych przepisach. W związku z tym przyrządy do pomiarów
ochronnych  dla  zachowania  wiarygodności  wyników  badań  powinny  być  poddawane  okresowej
kontroli metrologicznej, polegającej na ich wzorcowaniu i do pomiarów ochronnych mogą być użyte
tylko  przyrządy,  które  posiadają  aktualne   świadectwo  wzorcowania  przyrządu  pomiarowego   .
Wzorcowanie to czynności  ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi
przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez
wzorzec jednostki miary. 
W  tej  sprawie  należy  stosować  nieobowiązujące  zarządzenia  Prezesa  Głównego  Urzędu  Miar  ,
traktowane jako zasady wiedzy technicznej : 
•Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 12 z dnia 30.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
przepisów metrologicznych o miernikach oporu pętli zwarcia 
•Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 18 z dnia 11.07.2000 r. w sprawie wprowadzenia
przepisów metrologicznych o miernikach oporu izolacji . 
Według zarządzenia nr 12  okres ważności dowodów kontroli metrologicznej mierników  tego typu
wynosi 13 miesięcy,  licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonano okresowej kontroli
metrologicznej . 

8.4. Wymagania dotyczące doboru właściwej metody wykonywanych pomiarów 

Metoda  zastosowana  do  wykonywania  pomiarów  powinna   być  metodą  najprostszą,
zapewniającą osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów wynika ze
znajomości  mierzonych obiektów i  rozpoznania dokumentacji  technicznej  badanego obiektu oraz
wymagań  przepisów.  Sposób  przeprowadzania  badań  musi  zapewniać  wiarygodność  ich
przeprowadzenia  (wzorce,  metodyka,  kwalifikacje  wykonawców,  protokoły).  Zastosowanie
nieprawidłowej  lub  mało  dokładnej  metody  i  niewłaściwych  przyrządów  może  być  przyczyną
zagrożenia,  w  następstwie  dopuszczenia  do  użytkowania  urządzeń,  nie  spełniających  wymagań
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przepisów. 

8.5. Wymagania dotyczące dokładności wykonywanych pomiarów 

Dokładność wykonywania pomiarów zależy od klasy dokładności użytych przyrządów, doboru
właściwej metody wykonywania pomiarów i uwzględnienia uwarunkowań wynikających ze specyfiki
badanego  obiektu  i  jego  parametrów.  Przy  wykonywaniu  pomiarów  należy  zwrócić  uwagę  na
warunki  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  dokładność  pomiaru,  mieć   świadomość  możliwości
popełniania błędów i właściwie interpretować uzyskane wyniki.  W protokółach pomiarów powinien
znajdować się zapis,  że wyniki pomiarów uwzględniają błędy pomiarowe. Wymagań dotyczących
dokładności pomiarów w Polsce nie określały żadne przepisy, a jedynie zalecenia wprowadzane przez
instrukcje pomiarowe. Instrukcje te stawiają wymóg, aby uchyb pomiarowy przy badaniach instalacji
elektrycznych nie przekraczał ± 20 %. Dla celów realizacji  niniejszego projektu należy na zasadzie
wiedzy technicznej przyjąć graniczne dopuszczalne błędy pomiarów zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 61557 i niemieckiej normy DIN VDE 0413, określających graniczne błędy pomiarów. 
Zgodnie z tymi normami dopuszczalne błędy pomiarów są następujące : 
•Pomiar  rezystancji  izolacji,  impedancji  pętli  zwarciowej,  rezystancji  przewodów  ochronnych  i
połączeń wyrównawczych, rezystancji uziemienia ± 30% 
•Kontrola stanu izolacji sieci ± 15% 
Badania ochrony przeciwporażeniowej z wyłącznikami różnicowo-prądowymi: 
•pomiar napięcia uszkodzenia ± 20 % 
•pomiar prądu różnicowego  ± 10 % 

8.6. Zasady wykonywania pomiarów ochronnych 

Przy wykonywaniu wszystkich pomiarów należy przestrzegać następujących zasad: 
Pomiary  powinny  być  wykonywane  w  warunkach  identycznych  lub  zbliżonych  do  warunków
normalnej pracy podczas eksploatacji  urządzeń czy instalacji,  przed przystąpieniem do pomiarów
należy : 
•zapoznać się z dokumentacją techniczną celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania badań. 
•dokonać  oględzin  badanego  obiektu  dla  stwierdzenia  jego  kompletności,  braku  usterek  oraz
prawidłowości wykonania i oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń
ochronnych oraz prawidłowości połączeń, 
•sprawdzić prawidłowość funkcjonowania przyrządów (kontrola, próba itp.), 
•dokonać niezbędnych ustaleń i obliczeń warunkujących : 
#wybór poprawnej metody pomiaru i jednoznaczność kryteriów oceny wyników, 
#możliwość popełnienia błędów czy uchybów pomiarowych, 
#konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości zmierzonych. 
Nie należy bez potrzeby dotykać bezpośrednio części czynnych i części przewodzących    oraz części
obcych,  pamiętając,  że  ochrona  przeciwporażeniowa może  być  niesprawna,  należy  pamiętać,  że
urządzenia charakteryzujące się dużą pojemnością, jak kable i kondensatory po wyłączeniu napięcia
zagrażają jeszcze porażeniem.
 
8.7. Ogólne zasady wykonania badań i sprawdzeń odbiorczych 

Wszystkie  badania  muszą  być  przeprowadzone  zgodnie  z  normami  i  przepisami  ,  a  w
przypadku, gdy normy nie  określają procedury badania to należy wykonać je zgodnie z powszechnie
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stosowaną procedurą zaakceptowaną przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powinien z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
powiadomić inspektora nadzoru o miejscu, rodzaju i terminie badania.  Wyniki badań Wykonawca
przedstawi na piśmie w formie protokołów do akceptacji inspektora. 
Wykonywane badanie odbiorcze winno składać się z części : 
•  oględziny - mające dać pozytywną odpowiedź,  że wykonane instalacje są zgodne z dokumentacją
projektową,  niniejszą  ST  oraz   że  spełniają  wymaganiami  wytwórcy  i  podane  w  odpowiednich
normach przedmiotowych , 
•  sprawdzenie zgodności wbudowywanych materiałów  z przekazanymi dokumentami dopuszczenia
do obrotu i stosowania oraz świadectwami jakości i atestami , 
•  próby i pomiary  - mające dać odpowiedź czy zachowane są wymagane parametry techniczne
instalacji i urządzeń
W  każdym  przypadku  zakres  badania  obejmuje  :  wykonanie  oględzin,  prób  i  pomiarów  oraz
sporządzenie protokołu z badania wraz z oceną. 
W wynikach badań uwzględnić błędy pomiarowe ( fakt ten zapisać w uwagach i zalecenia z badań). 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów i protokółów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w uzgodnionym terminie . 

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i badania
materiałów  w  miejscu  ich  wytwarzania  /  pozyskiwania,  a  Wykonawca  powinien  udzielić  mu
niezbędnej pomocy. 
Inspektor nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i  wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. 
Wyniki badań stwierdzone protokolarnie powinny być przedstawione komisji odbioru robót. 

8.8. Rodzaj i zakres podstawowych badań odbiorczych nowoprojektowanych instalacji 

1  Badania rezystancji izolacji kabli, przewodów, rozdzielnic i odbiorników. 

Zakres badania : wykonać dla wszystkich rozdzielnic, obwodów i odbiorników.
Wymagana rezystancja izolacji : powinna być większa niż min. rezystancja izolacji określona w karcie
katalogowej lub w ogólnych przepisach ( gdy brak danych w karcie ). 
Pomiar  rezystancji  izolacji  każdego  kabla  należy  wykonać  megaomomierzem  o  napięciu  nie
mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. 

2  Sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania
( pomiar impedancji pętli zwarcia ) 

Zakres badania : wykonać dla wszystkich rozdzielnic, opraw, gniazd i innych odbiorników wykonanych
w 1 klasie ochrony i wymagających dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej . 

3  Badania zadziałania wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych 
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Zakres badania :  wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego, pomiar prądów i
czasów zadziałania dla wszystkich biegunów . 

4  Badania ciągłości połączenia części przewodzących dostępnych urządzeń lub styków ochronnych z
przewodem PE oraz żył pętli zwarcia 

Ciągłość ta warunkuje ochronę przed porażeniem w obwodzie z wyłącznikiem różnicowoprądowym (
wykonać w ramach pomiarów impedancji pętli zwarciowej ) . 

5  Badania przewodów instalacji teletechnicznych.

Zakres badania : 
a) badania rezystancji izolacji wszystkich przewodów, 
b) badania rezystancji wszystkich żył przewodów ( w celu sprawdzenia ciągłości żył). 
Wymagana rezystancja izolacji powinna być większa niż min. rezystancja izolacji określona w karcie
katalogowej  przewodu  (kabla)  lub  w ogólnych  przepisach  (  gdy  brak  danych  w  karcie  ).  Celem
badania jest stwierdzenie stanu przerw i zwarć pomiędzy żyłami każdego odcinka linii . 

6  Badania oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach oraz na ciągach komunikacyjnych. 

Zakres badania - wykonanie pomiarów oświetlenia ( zgodnie z normami oświetlenia ) Należy zbadać
między innymi : 
• Natężenie oraz równomierność oświetlenia 
• Olśnienie (przykre i UGR) , wskaźnik oddawania barw Ra 
Warunki wykonania badań: 
• badania oświetlenia wykonać po zmierzchu ( lub przy zasłoniętych oknach ) , 
• NA CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH POMIARY NATĘŻENIA WYKONAĆ NA PODŁODZE . 
PROTOKÓŁ Z BADAŃ POWINIEN ZAWIERAĆMIĘDZY INNYMI : 
• zmierzone natężenia w poszczególnych pkt ,  (do protokółu należy załączyć rysunki z przyjętymi
punktami pomiarowymi ) , 
•OBLICZONĄ WARTOŚĆ ŚREDNIĄ NATĘŻENIA I RÓWNOMIERNOŚĆ , 
• wymaganą wartość natężenia i równomierność. 

7  Badania parametrów oświetlenia ewakuacyjnego na ciągach komunikacyjnych.

Zakres badania :  wykonanie pomiarów oświetlenia (  zgodnie z normami oświetlenia )  .  Warunki
wykonania  badań  i  zawartość  protokółów  z  badań  -  jak  w  przypadku  badań  oświetlenia
podstawowego.

8.9. Badania odbiorcze instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Sprawdzenia i próby funkcjonalne awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przeprowadzić( z
udziałem inspektora nadzoru i innych przedstawicieli Zamawiającego) w oparciu o „WYTYCZNE SITP
WP-01:2006 . Oświetlenie awaryjne. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji." . 
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Program sprawdzeń i funkcjonalnych prób odbiorczych powinien zawierać między innymi : 
•Sprawdzenie  kompletności  i  poprawności  sporządzenia  dokumentów  odbiorowych,  a  w
szczególności : 
dokumentacji powykonawczej i protokółu z badań wykonanych przez Wykonawcę. 
•Sprawdzenie rozmieszczenia opraw oświetlenia awaryjnego . 
•Sprawdzenie Sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego przez  wyłączenie zasilania w rozdzielni
oświetlenia podstawowego i wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia w losowo wybranych . 

8.10. Badania odbiorcze instalacji elektrycznej 

Program sprawdzeń i funkcjonalnych prób odbiorczych : 
Sprawdzenie kompletności i poprawności sporządzenia dokumentów odbiorowych, a w szczególności
: 
•dokumentacji  powykonawczej i dokumentacji techniczno ruchowych (DTR) , protokółów z badań
wykonanych przez Wykonawcę. 
•Sprawdzenia instalacji przez oględziny
W ramach oględzin sprawdzićw szczególności: 
•zgodność wykonania instalacji z dokumentacją , przepisami oraz instrukcjami producenta, 
•prawidłowość montażu aparatów i osprzętu , 
•wysokość montażu rozdzielnic, osprzętu i opraw oświetlenia, minimalne szerokości przejść, 
•dostęp do urządzeń i osprzętu umożliwiający wygodną obsługę, identyfikację i konserwację, 
•występowanie i prawidłowość wykonania schematów i napisów ,oznaczeń ostrzegawczych, 
•oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających, łączników, zacisków itp. 
•dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
•niezawodność zabezpieczenia urządzeń i  osprzętu przed uszkodzeniami i  szkodliwymi wpływami
otoczenia (stopnie ochrony ze względu na przedostawanie sięciał stałych i wody), 
•czy  instalacja  nie  wykazuje   żadnych   widocznych  uszkodzeń  mogących  ujemnie  wpływać  na
bezpieczeństwo użytkowników i otoczenia , 
•poprawność zabezpieczenia przed bezpośrednim dostępem do części pod napięciem (za pomocą
utrudnienia tego dostępu przez oddalenie, zamknięcia oraz za pomocą osłon) , 
•obecność zabezpieczeń przeciwpożarowych przed skutkami zjawisk cieplnych . 
•Próby funkcjonalne losowo wybranych aparatów i osprzętu 
•Działanie poszczególnych aparatów i osprzętu sprawdzić przez co najmniej : 
•3- krotne zamkniecie losowo wybranych łączników, powodujących włączenie odbiorników , 
•krotne włączenie odbiorników do losowo wybranych gniazd wtyczkowych , 
Wnioski i ocena wyników badań
Wyniki  wszystkich sprawdzeńoraz prób  w zakresie powyższego programu powinny zakończyć się
wynikiem pozytywnym i potwierdzić pełną sprawność techniczną instalacji.
 Zamawiający  na  podstawie  przedstawionych  przez  Wykonawcę  dokumentów  odbiorowych  oraz
wykonanych oględzin i prób dokonuje odbioru badanej instalacji.

9  PRZEDMIAR ROBÓT 

Przedmiar  robót,  który  opracowano  w  ramach  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej
zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich szczegółowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz z wyliczeniem i zestawieniem
ilości jednostek przedmiarowych robót . 
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Zgodnie  z  rozporządzeniem  z  dnia  02-09-2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno - użytkowego, jeśli  zamówienie na roboty budowlane będzie udzielane w
trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy zostanie przyjęta zasada
wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru. Oznacza
to,   że  Zamawiający  organizując  zamówienie  na  roboty  budowlane,  w  sytuacji  gdy  przewiduje
wynagrodzenie  ryczałtowe a nie kosztorysowe, może nie przekazywaćwykonawcy przedmiaru robót
w ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( lub może go przekazywać
jako uzupełniające  źródło informacji o przedmiocie zamówienia) . W konsekwencji tego, wykonawca
zobowiązany jest do określenia wartości swojej oferty (wynagrodzenia) jedynie w oparciu  o projekty,
a nie przedmiar opracowany przez Zamawiającego, który może byćobarczony nieprawidłowościami .
W  takim  przypadku,  gdy  w  przedmiarze  pominięto  część  robót,  które  występują  ewidentnie  w
projekcie, Wykonawca nie 
może  żądać od Zamawiającego podwyższenia kwoty ryczałtu. O sposobie rozstrzygnięcia sporów na
tym  tle  decydująk  ażdorazowo  zapisy  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz
postanowienia zawartej  pomiędzy stronami  umowy.  Jeżeli  strony umówiły sięn a wynagrodzenie
ryczałtowe, wykonawca zamówienia nie 
może  żądać podwyższenia wynagrodzenia,  chociażby w czasie  zawarcia  umowy nie  można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (stwierdzenie w art.632, par.1 KodeksuCywilnego) 

10.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i badań pomontażowych. 
Zapłata  wynagrodzenia  za  wykonane   roboty  nastąpi  w  sposób  określony  w  umowie  między
Zamawiającym a Wykonawcą. 
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1. Wstęp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robot  związanych  z  wykonaniem  instalacji  wodnokanalizacyjnych,  hydrantowych  i   centralnego
ogrzewania   dla  zadania  pn.  budowa  budynku  zamieszkania  zbiorowego  –  schroniska  dla  ludzi
bezdomnych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  kontraktowy  przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objętych specyfikacją techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie:
a)  instalacji wodno – kanalizacyjnej
W zakres robot wchodzą:
- wykonanie instalacji wody zimnej, 
- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej,
- wykonanie instalacji hydrantowej,
- próby szczelności instalacji,
- płukanie instalacji,
- usunięcie ewentualnych usterek,
- wykonanie izolacji termicznych na przewodach, 
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem wykonawczym,
- wykonanie podejść pod przybory sanitarne,
- montaż przyborów sanitarnych
b) instalacji centralnego ogrzewania,
W zakres robot wchodzą: 
- montaż grzejników w pomieszczeniach – wg projektu,
- montaż instalacji rurociągów centralnego ogrzewania,
- montaż kotłowni gazowej,
- próby szczelności instalacji,
- usunięcie ewentualnych usterek,
- regulacja instalacji

1.4 Podstawowe określenia.

Podstawowe  określenia  dotyczące  instalacji  są  zgodne  z  normami  branżowymi  oraz  Polskimi
Normami.
Trasa prowadzenia instalacji – pas płaszczyzny obiektu lub przestrzeni, której osią symetrii jest linia
prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej elementów.
Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną jednostkę. 
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Certyfikat  zgodności  –  działanie  trzeciej  strony  wykazujące,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień
zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub
właściwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że
wyrób, proces, lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.
Dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  techniczna  wraz  z  naniesionymi  zmianami  i
uzupełnieniami w trakcie realizacji robot(budowy).
Odbiór instalacji – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje zostały wykonane
zgodnie z STW i OR i warunkami technicznymi.
Instalacja  centralnego  ogrzewania  wodna,  systemu  zamkniętego  –  instalacja,  której  przestrzeń
wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą i jest zabezpieczona zgodnie z PN-B-02414
Ciśnienie  próbne  –  ciśnienie  próby  hydraulicznej,  jakiemu  poddaje  się  armaturę,  elementy
przewodów, urządzenia w celu sprawdzenia szczelności.
Naczynie  wzbiorcze  przeponowe  –  zbiornik  ciśnieniowy  z  elastyczną  przeponą  oddzielającą
przestrzeń  wodną  od  przestrzeni  gazowej,  przejmujący  zmianę  objętości  wody  w  zładzie
spowodowane zmianami jej temperatury.
Przewód wody grzejnej - rurociąg wraz z uzbrojeniem, służący do obiegu wody grzejnej zarówno w
instalacji c.o. jak i instalacji zasilania nagrzewnic,
Grzejnik – urządzenie służące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji c.o.,
Zawór grzejnikowy termostatyczny - zawór grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną,
montowany na gałązce zasilającej grzejnika, 
Zawór grzejnikowy powrotny - zawór odcinający montowany na gałązce powrotnej grzejnika.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot.

Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową.
Przy robotach należy spełnić następujące warunki:
- zgłosić Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robot w celu ustalenia zakresu i czasu
robot.
- przygotować miejsce pracy zapewniające odpowiednie warunki BHP, wydać polecenie na 
pracę i zorganizować nadzór.

2. Materiały.

Wszystkie elementy i materiały do budowy instalacji grzewczej, wodno kanalizacyjnej,  muszą
spełniać wymagania techniczne i odpowiadać Polskim Normom.
Zamiennie  można  stosować  inne  materiały  (nie  gorsze  od  wytypowanych),  ale  w uzgodnieniu  z
projektantem danej instalacji

2.1 Wymagania ogólne.

Wszystkie  zakupione przez Wykonawcę materiały  muszą być  zgodne z  normami  PN  oraz
muszą posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.

2.1.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna
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Wszystkie elementy zgodnie z projektem budowlanym i częścią opisową projektu.

2.1.2 Instalacja c.o.

Wszystkie elementy zgodnie z projektem budowlanym i częścią opisową projektu.

2.2  Armatura.

a) instalacja wodno –kanalizacyjna
- zawory
- kształtki
- uchwyty do mocowania
b) instalacja c.o:
W skład systemu wchodzą:
- Zawory do obsługi i regulacyjne;
- Wszystkie niezbędne urządzenia kontrolne;
- Urządzenia odpowietrzające i spustowe.
- Uchwyty z tworzywa sztucznego i metalowe z amortyzacją;
Instalację c.o. należy wyposażyć w armaturę odcinającą, regulacyjną, odpowietrzającą i 
spustową.
Wskazane na rysunkach odgałęzienia instalacji i piony należy wyposażyć w zawór odcinający kulowy
na  przewodach  (o  średnicy  zgodnej  ze  średnicą  przewodu).  W  najniższych  punktach  zapewnić
możliwość spustu wody przez korki spustowe lub opcjonalnie przez zawory ze złączką do węża DN15.
Miejsca  montażu  armatury  pokazano  na  rysunkach.  Przy  montażu  przestrzegać  wytycznych
producenta. 

2.3 Grzejniki.

Odbiornikami  ciepła  w instalacji  będą  tradycyjne grzejniki  płytowe zgodnie  z  projektem.
Grzejniki płytowe montować do ścian za pomocą uchwytów producenta. Grzejniki mają być typu
panelowego  z  fabrycznymi  elementami  mocowania  w  kolorach  zgodnych  ze  specyfikacją
kolorystyczną  przygotowaną  przez  architektów.  Grzejniki  mają  być  dostarczone  z  odpowiednimi
opakowaniami.
Opakowań tych nie należy usuwać przed zakończeniem budowy.
Głowice zaworów termostatycznych wg katalogu producenta.
W skład wyposażenia grzejników płytowych wchodzą:
- zawór grzejnikowy, z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną
- zawór kulowy spustowy
- zawór powrotny

2.4 Odbiór materiałów na budowie. 

Wyżej  wymienione  materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  ze  świadectwami  jakości,
certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności
z  danymi  technicznymi  wytwórcy.  Przeprowadzić  oględziny  stanu  materiałów  (pęknięcia,  ubytki,
zgniecenia).  Materiały  uszkodzone,  zarysowane,  pęknięte  nie  nadają  się  do  montażu  i  należy  je
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usunąć z placu budowy.

2.6 Składowanie materiałów.

Zawory, rury, izolacje

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Składowanie materiałów i urządzeń winno
odbywać  się  w  warunkach  zapobiegających  zniszczeniu,  uszkodzeniu  lub  pogorszeniu  jakości  i
właściwości  technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych.
Należy zachowywać wymagania wynikające ze specjalnych
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Rury przewodowe
-  Rury  należy  przechowywać  w  położeniu  poziomym  na  płaskim,  równym  podłożu,  w  sposób
gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i  opadami atmosferycznymi oraz spełnienie
wymagań bhp.
- Rury o rożnych średnicach składować odrębnie.
- Nie dopuszczać do zrzucania rur.
- Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur.
- Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych.
- Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby itp.)
powinny być składowane w sposób uporządkowany,  z  zachowaniem wyżej  omówionych środków
ostrożności
- Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji
łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje.
Rury  PVC  składować  w  należy  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładach  drewnianych  o
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie należy przekraczać wysokości
składowania 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach. Rury luzem
można składować na przygotowanym podłożu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń
twardych. Końcówki rur należy zabezpieczyć krążkami ochronnymi.
W miarę możności przewody przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczać do zrzucania elementów. Niedopuszczalne jest również wleczenie pojedynczych rur,
wiązek lub kręgów po podłożu.
Transport  powinien  być  wykonywany  pojazdami  o  odpowiedniej  długości,  tak  by  wolne  końce
wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być
składowane w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach z zachowaniem
wyżej omówionych środków ostrożności.
Elementy  z  tworzyw  sztucznych  chronić  należy  przed  długotrwałą  ekspozycją  słoneczną  i
nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Armatura i urządzenia:
Armatura  powinna  być  przechowywana  w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed  wpływami
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych.
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3. Sprzęt.

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny, dostosowany
do technologii i warunków wykonywanych robot, oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
Stan  techniczny,  ilość  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  wykonanie  robot  zgodnie  z
zasadami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej,  wskazaniach  Inspektora  nadzoru,  w  terminie
przewidzianym kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robot  powinien  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Sprzęt  będzie  spełniał  normy  ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

3.2 Sprzęt do robot montażowych. 

W  zależności  od  potrzeb  i  przyjętej  technologii  robot,  Wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt
montażowy:
- samochód dostawczy do 0,9t,
- samochód skrzyniowy do 5t,
- zestaw acetylenowo-tlenowy
- wiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe, wiertarki
- rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe
- nożyce do cięcia
- szlifierka kątowa
- zestaw pompowy do prób ciśnieniowych
- drobne narzędzia monterskie blacharsko-ślusarskie
- rusztowanie przesuwne warszawskie
Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robot oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport.

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Środki transportowe winny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów (np: samochód
skrzyniowy  kryty,  otwarty).  Materiały  w  czasie  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Niektóre  materiały  należy  transportować  w  skrzyniach  (armatura),  oryginalnych  fabrycznych
opakowaniach (rury PVC).
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Wykonawca na bieżąco Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków  transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 
Załadowania  i  wyładowania  kanałów  wentylacyjnych  należy  dokonywać  ręcznie.  Zaleca  się
dostarczenie  materiałów  na  stanowisko  pracy  bezpośrednio  przed  ich  zastosowaniem  w  celu
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

4.2 Transport i odbiór materiałów, wyrobów, urządzeń.

Rury mogą być  przewożone dowolnymi  środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoź rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone  w  pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem  I
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać a
szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
około 0°C i niższej. - Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn)
do  magazynu  na  budowie  powinno  być  poprzedzone  jakościowym  i  ilościowym  odbiorem  tych
materiałów.  Odbioru i  przyjęcia  można dokonać w zakładzie  produkcyjnym dostawcy,  w punkcie
zdawczo-odbiorczym itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 
- Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe
(tzn. nie używane). Materiały używane mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora
lub jego upoważnionego przedstawiciela.
-  Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie  technicznym  i  powinny  odpowiadać  wymaganiom  obowiązujących  norm  (PN  lub  BN),
przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych warunków technicznych.
Jeśli  w projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale,  wyrobie lub urządzeniu podany jest
numer  katalogowy,  to  dostarczony  na  budowę  wyrób  powinien  ściśle  odpowiadać  opisowi
katalogowemu.
- Materiały i  wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i inwestora lub
jego upełnomocnionego przedstawiciela.
- Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, należy dostarczać wraz
ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego (np. centrala
wentylacyjna).
Przy  odbiorze  materiałów  należy  zwrócić  uwagę  na  zgodność  stanu  faktycznego  z  dowodami
dostawy.  Świadectwa  jakości,  karty  gwarancyjne,  certyfikaty,  protokoły  wewnętrznego  odbioru
technicznego  itp.  dokumenty  materiałowe  należy  starannie  przechowywać  w  magazynie  wraz  z
materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).
-  Dostarczone  na  miejsce  składowania  (budowę)  materiały  i  urządzenia  należy  sprawdzić  pod
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań
materiałów,  części  składowych   urządzeń  i  kompletnych  urządzeń.  Należy  również  wyrywkowo
sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp.
- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość
wykonania robot materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom
określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robot.
Urządzenia  i  armatura  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób
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zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Urządzenia i armaturę należy przewozić w
opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robot.

5.1 Uwagi ogólne.

Prace związane  z  wykonaniem i  odbiorem instalacji  sanitarnych  objętych  projektem realizowane
zgodnie z :
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL, zeszyt nr. 5
„Warunkami Technicznymi  Wykonania i  Odbioru Instalacji  Ogrzewczych” wydanymi  przez COBRTI
INSTAL, zeszyt nr. 6
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL, zeszyt nr. 7 
Zasadami  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi  przepisami  BHP,  P.PO.  i  SANEPID,  Wymaganiami
montażowymi producentów zastosowanych urządzeń, Obowiązującymi przepisami i normami,
Zwraca się szczególną uwag na przestrzeganie przepisów BHP – praca na wysokości na  dachu,
Wszystkie materiały winne być dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznaczone znakiem CE
a ponadto zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty  higieniczne wydane przez
Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji lub Centralnego
Ośrodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej  Instal lub Deklaracje zgodności.

5.1.1 Ustanowienie kierownika budowy.

Inwestor  nie  będący  osobą  fizyczną  jest  obowiązany  do  ustanowienia  kierownika  budowy.
Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest
wymagane  dla  budów,  dla  których  konieczne  jest  uzyskanie  zezwolenia  na  ich  prowadzenie.  W
przypadku,  gdy  na  budowie  występują  instalacyjne  roboty  budowlano-montażowe  dla  ich
prowadzenia ustanawia się kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności
robot,  w tym i  dla robot instalacyjnych. Kierownik budowy (robot) powinien wpisać w dzienniku
budowy (robot) oświadczenie o podjęciu swej funkcji.

5.1.2 Prowadzenie dziennika budowy robot.

Przy wykonywaniu robot, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robot), jak
to podano wyżej w p. 5.1.1.,  obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robot).  Dziennik
robot  instalacyjnych  wykonywanych  w  ramach  podwykonawstwa  powinien  być  prowadzony  w
nawiązaniu  do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W
przypadku  niezależnego,  bezpośredniego  wykonawstwa  robot  instalacyjnych  dziennik  robot  jest
równoznaczny  z  dziennikiem  budowy.  Dziennik  ten  po  zakończeniu  robot  należy  dołączyć  do
dziennika budowy danego obiektu.
Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzeń na budowle oraz
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okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robot.  Dziennik  budowy  stanowi  urzędowy
dokument  i  jest  wydawany  przez  właściwy  organ  administracji  państwowej.  Zapisy  w dzienniku
budowy (robot) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis powinien być
opatrzony datą i  podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i  nazwiska,  stanowiska
służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem powinna być zaznajomiona
kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robot)  przysługuje kierownikom budowy i
kierownikom robot oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi
przepisami:
— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w
zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie.
— majstrom,
— upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski,
— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,
— pracownikom służby bhp,   
— przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,
— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale
tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robot.
Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy. Przez cały czas prowadzenia robot należy przechowywać dokumenty stanowiące
podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Wykonawca wytyczy i oznaczy miejsca prowadzenia instalacji i montażu urządzeń.
- Otwory dla prowadzenia kanałów wykonać podczas prac montażowych.
-  Wszystkie  roboty  budowlane,  typu  przekucia,  kucie  bruzd  itp.  wykonywać  ręcznie  przy  użyciu
sprzętu mechanicznego.
- Zamurowanie bruzd i otworów z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prób i podpisaniu
stosownych protokołów.

5.3 Ogólny opis instalacji.

5.3.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Zimna woda użytkowa będzie dostarczana z istniejącego przyłącza wodociągowego  znajdującego się
na terenie działki inwestora. Ciepła woda użytkowa dla celów socjalnych  będzie przygotowywana
przez elektryczne podgrzewacze pojemnościowe.
Odprowadzenie ścieków z punktów sanitarnych projektuje się zgodnie z projektem  budowlanym
architektonicznym. Wewnętrzną instalacje kanalizacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych łączonych na wcisk i uszczelkę gumową o średnicach Φ 50, 75, 110. Odprowadzenie
ścieków  z  adaptowanego  poddasza,  odbywać  się  będzie  poprzez  sprowadzenie  ich  podejściami
kanalizacyjnymi  do  istniejącego  pionu  kanalizacyjnego  PVC  Φ110.  Pion  kanalizacji  wyprowadzić
ponad dach budynku i zakończyć rurą wywiewną z PVCΦ110 .

5.4 Roboty montażowe.
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5.4.1 Instalacja wodno kanalizacyjna.

Przed  przystąpieniem  do  montażu  sprawdzić  stan  łączonych  elementów.  Przewody  muszą  być
szczelne i nieuszkodzone. Rur nie montować w temperaturach niższych od 5° C i wyższych od 30° C.
Materiał rur nie powinien mieć kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi. Wykonane połączenia
powinny być udokumentowane protokołami.
Wewnątrz przegród nie należy wykonywać połączeń. Mocowanie do ścian i  stropów obejmami z
przekładkami  za  pomocą  kotew metalowych i  prętów gwintowanych  w odstępach  zależnych  od
średnicy  rur  zgodnie  z  zaleceniami   producenta.  Rozprowadzenie  przewodów wody po  ścianach
budynku w zabudowach i w posadzce na piętrze.
Kanalizację  sanitarną  prowadzoną  w  bruzdach  ściennych  wykonać  z  rur  PVC-U  kielichowych
wyposażonych fabrycznie w uszczelki. Podejścia do przyborów sanitarnych w bruzdach ściennych.
Przed  montażem  sprawdzić  stan  łączonych  elementów.  Rury  przecinane  na  budowie  oczyścić  z
zadziorów  oraz  zukosować  pod  kątem  150°.  Nie  należy  przycinać  kształtek.  Przewody  należy
mocować do elementów konstrukcji za pomocą obejm z podkładkami elastycznymi za pomocą kotew
metalowych  i  prętów  gwintowanych  systemu  mocowań.  Obejmy  powinny  obejmować  rury  pod
kielichem.  Na  każdej  kondygnacji  na  pionach  powinno  być  co  najmniej  jedno  mocowanie  stałe
przenoszące obciążenia rur oraz jedno mocowanie przesuwne.

5.4.2 Instalacja c.o.

Grzejniki należy montować poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp grzejnika od ściany
5cm, od podłogi 10-15 cm. Grzejniki należy ustawić na wspornikach oraz przymocować do ściany
uchwytami.
Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do ściany budynku.
Pod oknami umieszczać grzejniki tak by pionowa oś grzejnika pokrywała się z osią okna. Mocowania
do ścian za pomocą zestawów znajdujących się w komplecie z grzejnikiem.
Wyjścia przewodów z posadzki do grzejnika zabezpieczyć łukami prowadzącymi.
Grzejniki  wieszać  w  opakowaniu  ochronnym  w  celu  zabezpieczenia  ich  przed  zabrudzeniem  i
uszkodzeniem podczas prowadzenia prac wykończeniowych.
 

5.5 Tuleje osłonowe rur.

Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają na
niewielkie przemieszczenia i  wydłużenia rur,  które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe
wyjęcie  lub  wymianę  rury.  Tuleje  przechodzące  przez  strop  powinny  wystawać  20mm  ponad
powierzchnię  wykończonej podłogi. 
Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą. Pionowe tuleje dla rur przechodzących
przez  płyty  stropowe  należy  zalać  używając  nie-kurczliwej  zaprawy,  o  składzie  według  zaleceń
producenta.  Należy  zwrócić  uwagę  na  zapewnienie  wodoszczelności  każdego  przejścia  przez
podłogę; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelność wodną tych przejść.

6. Kontrola jakości robot.

6.1 Kontrola jakości wykonania instalacji.
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Kontrolę wykonuje się przez:
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakości wybranych robot i ich zgodności z warunkami w technicznymi
- sprawdzenie kwalifikacji monterów i wykonania robot na podstawie zapisu w dzienniku budowy,
oraz oględziny zewnętrzne wykonania lutów.
- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
- sprawdzenie szczelności instalacji
- sprawdzenie rysunkowy powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad
- sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po na skutek wydłużeń  cieplnych
- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy
urządzenia  instalacje  i  wykonane  roboty  budowlano-montażowe  odpowiadają  warunkom
technicznym,
- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta

6.2 Sprawdzenie wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
należy przeprowadzić następujące działania:
1) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w
zakresie  materiałów,  jak  i  ilości  oraz,  jeśli  jest  to  konieczne,  w  zakresie  właściwości  i  części
zamiennych;
2)  Sprawdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  z  zasadami
technicznymi;
3) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;
4) Sprawdzenie czystości instalacji;
5) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
W szczególności należy wykonać następujące badania

6.2.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Próbę przeprowadzić przed wykonaniem izolacji termicznej. Próby ciśnieniowe  należy przeprowadzić
przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego lecz nie niższym niż 0,9MPa. W ciągu 30 minut
manometr kontrolny nie powinien wykazywać zmian ciśnienia o więcej niż 2%.
Płukanie instalacji przeprowadzić wodą wodociągową.
Instalacja kanalizacyjna
Wymagania dotyczące odbioru instalacji kanalizacyjnej ujęte są w normie PN-B-10700. Mogą to być
wynikające  z  technologii  prowadzenie  budowy  odbiory  częściowe,  dotyczące  odcinków,  które
powinny  być  wykonane  w  pierwszej  kolejności  i  zakryte.  Do  takich  prac  zalicza  się  przewody
odpływowe zlokalizowane w gruncie w budynku i poza budynkiem.
Jeżeli  nie  ma  takiej  konieczności,  to  po  zakończeniu  robot  instalacyjnych  dokonuje  się  jedynie
odbioru końcowego.
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Badania obejmują sprawdzenie:
- zgodności wykonania z projektem technicznym,
- rodzaju zastosowanego materiału i wymiarów przewodów,
- spadków przewodów i sposobu zamocowania,
- jakości wykonanych prac,
- szczelności instalacji.
Przewód odpływowy (poziom) należy na wylocie zaślepić i napełnić wodą do poziomu podejść do
przyborów.

6.2.2 Instalacja c.o.

Próbę  szczelności  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  „Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z rur z tworzyw sztucznych". Po zamontowaniu, należy
całą instalację poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,2 MPa. Następnie przepłukać 
całą  instalację  dwukrotnie.  Minimalna  prędkość  strumienia  wody  płuczącej  to  1,5  m/s.  Po
ostatecznym zakończeniu prac tj. zamontowaniu głowic termostatycznych wykonać próbę na gorąco
z regulacją parametrów pracy w czasie 72 godz.

7. Obmiar robot

7.1 Ogólne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot określa faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową i, w
jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robot  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Książki obmiarów.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie
lub SST.
Błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robot  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie
indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robot.  Błędne  dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora  nadzoru na piśmie.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:
- Rurociągi, kanały wentylacyjne m
- armatura szt
- urządzenia kpl

– izolacja m2
–

8. Odbiór robot

8.1 Ogólne zasady odbioru robot

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
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8.2 Odbiór instalacji wewnętrznej

8.2.1 Odbiory częściowe

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji,  które zanikają w wyniku
postępu robot,  jak  np.  wykonanie  bruzd,  przebić,  wykopów oraz  inne,  których  sprawdzenie  jest
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Każdorazowo  po  przeprowadzeniu  odbioru  częściowego  powinien  być  sporządzony  protokół  i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
Odbiorowi częściowemu podlegają :
- wytyczenie trasy instalacji
- układanie rurociągów i montaż armatury i urządzeń
- próby szczelności
- próby rozruchowe
Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0°C. Badania
wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodów.
Jeżeli z postępu robot wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać
odrębnie  dla  tego  fragmentu.  Próbę   szczelności  wykonywać  przy  odłączonych  naczyniach
wzbiorczych i zaworach bezpieczeństwa.
Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin.
Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.2.2 Odbiór końcowy

Przy  odbiorze  końcowym  instalacji  należy  przedłożyć  protokoły  odbiorów  częściowych  i  prób
szczelności,  a  także  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z  dokumentacją  projektową  (po
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi końcowemu podlega:
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania uchwytów przewodów oraz odległości między nimi;
- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów;
- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji;
-  sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  (  polegające  na
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych);
- badanie szczelności całości instalacji;
- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji;
Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie  protokołu,
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i  podpisane przez nadzór techniczny oraz
członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki  badań  przeprowadzonych  podczas  odbioru  końcowego  należy  uznać  za  dokładne,  jeżeli
wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione.
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić
jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze
postępowanie.
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8.2.3 Przekazanie do eksploatacji, rękojmia.

- Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robot (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany),
po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.
- Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek
zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.
-  Termin  usunięcia  wad  i  usterek  w  ramach  rękojmi  wyznacza  Inwestor  w  porozumieniu  z
Wykonawcą.
-  W  przypadku  niedotrzymania  przez  wykonawcę  robot  i  zobowiązań  wynikających  z  rękojmi
zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.
-  Ogólnie  obowiązujące przepisy  dotyczące rękojmi,  kar  umownych i  odszkodowań powinny być
zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

8.2.4 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentację  powykonawczą  powinien  stanowić  zbiór  dokumentów  wymaganych  przy  pracach
komisji  powołanej  do  przeprowadzenia  odbioru  końcowego.  Rodzaj  i  liczba  wymaganych
dokumentów  zależy  od  specjalności  robot.  Poszczególne  składniki  dokumentacji  powykonawczej
powinny być  przygotowane przez  uczestników procesu  inwestycyjnego,  każdy  w zakresie  swoich
obowiązkowy i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiającego), jako czynnik koordynujący
całość przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem
faktycznym.
Techniczną  dokumentację  powykonawczą  stanowi  zaktualizowany  -po  wykonaniu  robot  projekt
wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów
prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów (karty gwarancyjne)
dostarczonych  przez  wykonawcę  robot  oraz  instrukcja  eksploatacji  wykonanej  instalacji  lub
zainstalowanych  urządzeń.  W  przypadku  gdy  obiekt  podlegający  odbiorowi  przeszedł  rozruch
technologiczny,  jego  protokół  stanowi  również  jeden  z  dokumentów  technicznej  dokumentacji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona wykazem dodatkowych
urządzeń  lub  części  zamiennych  przekazywanych  użytkownikowi.  Prawna  dokumentacja
powykonawcza  powinna  obejmować:  zaktualizowane  dokumenty  prawne,  dokumenty,  które
powstały w czasie trwania wykonywanych robot,  dotyczące nowych zagadnień, dziennik budowy,
protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac
komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności
robot, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

9. Podstawa płatności

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-B1  .

10. Przepisy
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10.1 Normy

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6MPa,
2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.
3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.
4. PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy odbiorze
5.  PN-B-02421. Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i  urządzeń.
Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.
Zasady obliczania.
7. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
8. PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
9. PN – 70/H – 97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne
10. PN – 71/H – 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
11. PN – 79/H – 97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne
12. PN – 77/M – 34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania
13. PN – EN 1505: 2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokątnym – wymiary
14. PN – B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
15. PN – B-03434: 1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe - wymagania i badania
16. PN – B-03434: 1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne - Szczelność -wymagania i badania
17. PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. 
19. PN – B-76002: 1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych
blaszanych
20.  PN  –  EN  1751:  2002  Wentylacja  budynków.  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe.  Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
21. PN – EN 1886: 2001 Wentylacja budynków – centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Własności
mechaniczne  EVN 12097:  1997 Wentylacja  budynków -  sieć  przewodów -  wymagania  dotyczące
części składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów
22. PN – EN 12220: 2001 Wentylacja budynków
23.  PN  –  EN  12236:  2003  Wentylacja  budynków.  Podwieszenia  i  podpory  przewodów
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe
24. PN – EN 12589: 2002 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki
25. PN-94/ISO-5221 - Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia
powietrza w przewodzie.
26. PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
27. PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnętrznego.
28. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
29. PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.  Wymagania i badania przy
odbiorze.
30. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności
publicznej. Wymagania.
31. PN / 74 / H – 74200 Rury stalowe czarne
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32. PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez
spawanie gazowe
33.  PN-B-02414  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  -  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych
systemu  zamkniętego  z  naczyniami  wzbiorczymi  przeponowymi.-  Wymagania.  34.  PN-B-02421
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i  urządzeń.-  Wymagania i
badania odbiorcze.
35. PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.

10.2 Przepisy prawne

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.  w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.
3.  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26.09.1997  r.,  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97
4.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dn.  16.06.2003  r.,  w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  Dz.U. 80/99.
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