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ST-00 – Wymagania ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w opracowaniu jest mowa o:
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych
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
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo budynek w 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 powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
tablice reklamowe i 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,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części
przedmiotów składających się na całość użytkową
obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym
parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg,
kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz
kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane oraz kable zainstalowane w kanale
technologicznym nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia
budowlanego
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obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki
tymczasowym obiekcje budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego,
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa
drogowego
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w
stanie pierwotnym
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania robót budowlanych
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu

4

dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi
terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu
aprobacie technicznej - Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 57 Ustawy z 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, mogą być
wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat.
krajowej ocenie technicznej - należy przez to rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę
właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z późn. zm.3)), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany
krajowa deklaracja właściwości użytkowych – krajowe systemy określające działania
producenta związane z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego, a także zakres tej oceny i weryfikacji, przeprowadzanej na zlecenie producenta
przez jednostkę certyfikującą lub laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z ustawą z dnia
13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i
1579) niebędące akredytowanymi jednostkami własnymi
deklaracja właściwościi użytkowych - Deklaracja właściwości użytkowych (w skrócie DWU
lub DoP – Declaration of Performance) oraz etykieta (zawierająca oznakowanie CE) wiążące
się z wprowadzaniem wyrobu na rynek. Dokumenty te zawierają szczegółowe informacje o
danym wyrobie budowlanym
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w
rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyroby wytworzone w celu zastosowania w
obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych
wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te
zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem.
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).
opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
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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.
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.
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.
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej lub ustnej dotyczące sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
deklaracjach właściwości użytkowych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.
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.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, uwzględniającymi
podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez 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 ,,Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian 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 Specyfikacją techniczną.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej 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 Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) 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 działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie szczególnie uważał na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca wykonując prace 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.
1.5.7. 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 zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na
oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo pozwolenia od władz na wjazd na drogi, na
których znajdują ewentualne ograniczenia i będzie ponosił wszelkie ewentualne koszty z tym
związane. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. 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
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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, autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał
z Projektantem i Inspektorem nadzoru
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania,
odpowiednie krajowe oceny techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, ocenami technicznymi i deklaracjami właściwości użytkowych, o których mowa w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i
niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna
przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Projektanta i Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
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Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami Szczegółowych specyfikacji technicznych, polskimi normami.
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem 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, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 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 Specyfikacji technicznej, 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.

10

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistów, przy pomocy laboratorium, sprzętu, zaopatrzenia i
wszystkich urządzeń niezbędnych do pobierania próbek i badań materiałów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 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
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
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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.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. W celu umożliwienia
kontroli Inspektorowi nadzoru 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 Szczegółowych
specyfikacji technicznych 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 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 Specyfikacji
technicznych. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm oraz właściwych
przepisów i informacji o dokumentach technicznych
2.
posiadają deklarację właściwości użytkowych, odpowiednie krajowe lub
europejskie oceny techniczne lub certyfikat zgodności zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje
techniczne, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca okresu gwarancyjnego.
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 trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
• daty wstrzymania robót, z podaniem powodu
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datą i
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych lub
dodatkowych, których wykonanie stało się koniecznością, a które to nie były ujęte w kosztorysie
ofertowym. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji technicznej.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
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Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora nadzoru.
Wszystkie kopie w/w dokumentów muszą być podpisane przez Kierownika robót „za zgodność z
oryginałem”.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
c) protokoły odbioru robót
d) protokoły z narad i ustaleń
e) operaty geodezyjne
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
g) harmonogram robót
h protokoły pomiarów instalacji
i) protokoły odbioru
j) oświadczenia Kierownika robót i Inspektora nadzoru przed i po zakończeniu prac
k) protokoły kominiarskie
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót
Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym.
Przedmiary będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartą umową.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNRach.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom Specyfikacji technicznej Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają
następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających 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.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, atestów i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. 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.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. 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 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie, przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 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.
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji
technicznej uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. 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:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne)
3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacją
techniczną i programem zapewnienia jakości
6. deklaracje właściwości użytkowych, krajową deklaracje właściwości użytkowych lub
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z
Specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości.
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz protokoły
odbioru tych robót
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
10. protokoły pomiarów instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i słaboprądowych
11. protokoły odbioru kominiarskich
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) 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
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu
c) opłaty / dzierżawy terenu
d) przygotowanie terenu
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i
drenażu
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł.
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający
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SST-01.01 – Rozbiórki
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych, dla remontu hali sportowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1
im. Stanisława Staszica
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających wykonanie robót rozbiórkowych dla
remontu hali sportowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława Staszica
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Zamawiającego.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomu, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra,
taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania) pod warunkiem,
że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za pomocą rynien, rękawów itp.
Z odwozem dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Przewożony
ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki
używać do ponownego zużycia np. w podłożach posadzek.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
5.2. Wymagania ogólne wykonania robót
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Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakości, projektem technologii i
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót,
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego
koszt.
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.
Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi
warunkami określonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót
rozbiórkowych, normach oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas realizacji robót
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w
szczególności zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, Socjalne,
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a
wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 kontrola jakości polega na
sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.
7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Wszystkie roboty objęte Szczegółowej Specyfikacji Technicznej podlegają zasadom odbioru
robót zanikających, których zasady ujęto w Specyfikacji Ogólnej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach przedmiarowych oraz wg zasad
przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Przepisy ogólne:
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 poz.1824. w
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich
wyrobów
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z
19

2000r. z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.- tekst
jednolity - poz. 690).
- Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych
- Ogólna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 „Wymagania ogólne” (wyd. „PROMOCJA” Sp.
z o.o. – 2004 r.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).
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SST.01.02 – Tynki
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków dla remontu hali sportowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława
Staszica
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót
związanych z wykonaniem tynków dla remontu hali sportowej w budynku Liceum
Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława Staszica
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Preparat gruntujący
Preparat służy do gruntowania podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem
płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem
płyt izolacji termicznej. Zagruntowane podłoża (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy)
mają mniejszą nasiąkliwość, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejących,
posadzek, szpachlówek czy farb. Preparat wnika w podłoże i wiąże ziarna kruszywa, nie
powoduje jednak zwiększania parametrów wytrzymałościowych w całym przekroju podłoża.
Stosowanie gruntu szczególnie zalecane jest na podłoża gipsowe, anhydrytowe i
gazobetonowe. Jest on odpowiedni także do gruntowania płyt wiórowych i nie impregnowanych
płyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje żółtawe zabarwienie podłoży.
Skład
Postać handlowa
Gęstość
Temperatura stosowania [°C]
Zużycie
Podkład pod farby
Podkład pod płytki ceramiczne
Podkład pod gładzie
Podkład pod tynki mineralne
Podkład pod zaprawy
Sposób nanoszenia
Czas schnięcia - pełne użytkowanie

wodna dyspresja żywic syntetycznych
płynna, gotowa do użycia
ok. 1,0 kg/dm3
od +5°C do +25°C
0,1-0,5 l/m2
tak
tak
tak
tak
tak
malowanie pędzlem
ok. 4h
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Cechy szczególne
Kraj produkcji
Okres przydatności
Normy, aprobaty, certyfikaty

wzmacnia powierzchniowo podłoże, zmniejsza
nasiąkliwość podłoża; paroprzepuszczalny, można
stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków
Polska
12 miesięcy
aktualne atesty,

2.3. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" oraz odpowiednim krajowym ocenom technicznym .
2.4. 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 wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.5. 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, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm.
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
- Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1 do warstw
wierzchnich ~ średnioziarnisty odmiany 2.
- Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5mm.
2.6. 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-B19701 ;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
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.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu wykonania i
przeprowadzenia robót związanych z tynkowaniem oraz czynności pomocniczych.
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
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Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw.
- agregatu tynkarskiego.
- betoniarki wolnospadowej.
- pompy do zapraw,
- przenośnych zbiorników na wodę.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Transport materiałów
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN88/6731-08. 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.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
5.2. Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur".
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.3. Tynki zwykłe
5.3.1. Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm.
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- 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
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3.2. Wykonywanie tynków zwykłych
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100p.3.3.1.
- 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 zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych w proporcji 1:1:2.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. 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 te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna,
wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. 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 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B10100 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,
- 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.
6.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków gipsowych wykonywanych
maszynowo oraz ręcznie dla kategorii III zgodnie z tabelą nr 1 PN-70/B-10100 są następujące:
24

1. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
2. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 3 mm na 1m i
ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w
pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości.
3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1m i
ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany,
belki itp.).
4. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji
dopuszcza się nie większe niż 3 mm na 1m.
Prawidłowo wykonany tynk gipsowy powinien mieć gładką jednolitą powierzchnię, bez rys,
pęcherzy, zacieków i przebarwień.
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót
Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostką jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.
7.3. Zasady przedmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie
surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i
kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni
tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych. ciągnionych, obróbek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0.5m2.
8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, 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:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałość tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe.
8.3. 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.
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8.4. Odbiór tynków
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
8.4.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku
1. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2m.
2. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 3 mm na 1m i
ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w
pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości.
3. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1m i
ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany,
belki itp.).
4. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji
dopuszcza się nie większe niż 3 mm na 1m.
8.4.3 Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.4.4 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien
zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej,
która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości
do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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10.1. Normy
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-32250
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
PN-ISO-9000

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Wapno.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Cementy powszechnego użytku.
(Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
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SST.01.03 – Okładziny ceramiczne ścian
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
licowania ścian dla remontu hali sportowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im.
Stanisława Staszica
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu licowania ścian dla remontu hali sportowej
w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława Staszica
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.2
2.2. Preparat gruntujący
Preparat służy do gruntowania podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem
płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem
płyt izolacji termicznej. Zagruntowane podłoża (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy)
mają mniejszą nasiąkliwość, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejących,
posadzek, szpachlówek czy farb. Preparat wnika w podłoże i wiąże ziarna kruszywa, nie
powoduje jednak zwiększania parametrów wytrzymałościowych w całym przekroju podłoża.
Stosowanie gruntu szczególnie zalecane jest na podłoża gipsowe, anhydrytowe i
gazobetonowe. Jest on odpowiedni także do gruntowania płyt wiórowych i nie impregnowanych
płyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje żółtawe zabarwienie podłoży.
Skład
Postać handlowa
Gęstość
Temperatura stosowania [°C]
Zużycie
Podkład pod farby
Podkład pod płytki ceramiczne
Podkład pod gładzie
Podkład pod tynki mineralne
Podkład pod zaprawy
Sposób nanoszenia
Czas schnięcia - pełne użytkowanie

wodna dyspresja żywic syntetycznych
płynna, gotowa do użycia
ok. 1,0 kg/dm3
od +5°C do +25°C
0,1-0,5 l/m2
tak
tak
tak
tak
tak
malowanie pędzlem
ok. 4h
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Cechy szczególne
Kraj produkcji
Okres przydatności
Normy, certyfikaty

wzmacnia powierzchniowo podłoże, zmniejsza
nasiąkliwość podłoża; paroprzepuszczalny, można
stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków
Polska
12 miesięcy
aktualne

2.3. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania
Zaprawy klejowe winny spełniać wymagania normy PN-B-10107:1998
W przypadku stosowania zapraw cementowych należy stosować zaprawy marki min M4
(podkład obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15)
Zaleca się stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodą lub roztworem wodnym
wskazanym przez dostawcę.
Grubość warstwy zaprawy nie powinna przekraczać 8mm -zalecana 5mm.
• Do klejenia płytek gresowych zaleca się stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych
zapraw klejowych.
• Do fugowania płytek zaleca się stosowanie gotowych zapraw do fugowania przeznaczonych
do spoin od 2 do 6mm.
Zaprawa winna mieć jednakowy skład i barwę w całej masie oraz powinna zachowywać
wymagane właściwości przez cały okres przydatności do użycia.
Uziarnienie wypełniaczy nie powinno być większe niż :
•
1,0mm - w przypadku zapraw o grubości do 5mm
•
2,0mm - w przypadku zapraw o grubości do 8mm
Udział nadziarna w obydwu typach nie powinien przekraczać 1,0%
Zaprawa sucha nie powinna zawierać zbryleń większych niż 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu
wodą lub roztworem winna mieć jednolitą barwę i skład w całej masie, nie powinna zawierać
grudek i zanieczyszczeń. Nie powinna być widoczna woda oddzielająca się na powierzchni
zaprawy. Zaprawa powinna być łatwa do rozprowadzania równomierną warstwą na podłożu
wzorcowym, za pomocą pacy metalowej.
Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania zapraw.
2.4. Płytki ceramiczne ścienne
- sanitariaty – płytki gresowe 60x60cm polerowane, do pełnej wysokości pomieszczenia;
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.3
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji
Technicznej jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac. jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.4
4.2. Transport zapraw
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Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią.
Przewóz zapraw winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu,
gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania, zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny być pakowany w worki papierowe
WK co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-79005. Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych
terminów przechowywania zapraw.
4.3. Transport płytek
Płytki ceramiczne powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Płytki ceramiczne należy składować w opakowaniach
producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób
umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.
Wyroby powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z
zachowaniem powyższych wymagań.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Do robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych i posadzek ceramicznych można
przystąpić po zakończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu osiadania ścian
budynku, szczególne murowanych (min 4 miesiące po zakończeniu budowy w stanie surowym).
Roboty należy wykonywać po:
• Zakończeniu robót tynkarskich,
• Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed
założeniem opasek
• Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co. elektryczne, wentylacji i
klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji
Roboty można prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C. Temperatura ta powinna być
utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu okładziny.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być suche. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy
podłoże zagruntować emulsją gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i
niestabilne podłoże zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i
sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być
skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek.
Przez przyłożenie łaty o długości 2m należy sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny.
Odchylenia od linii łaty większe od 5mm musza być zniwelowane.
Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą. Można stosować zaprawy
wyrównujące z gotowych mieszanek.
5.4. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej
Zaprawę klejową z gotowych mieszanek przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki
do pojemnika z wodą i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Należy ściśle przestrzegać
receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed użyciem należy
pozostawić masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze
raz krótko wymieszać.
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Zaprawę klejową należy nanosić równomiernie, gładką stroną pacy, a następnie dokładnie
rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą.
5.5. Przyklejanie płytek ściennych
Płytki do wykonania prac winny pochodzić z jednej partii.
Przed przystąpieniem do przyklejania płytek należy dokonać dokładnego rozplanowania płytek
na poszczególnych ścianach lub powierzchniach podłogi (kierunek rozkładu oraz poziomy
ułożenia dla poszczególnych pomieszczeń według dokumentacji projektowej). Płytki należy
rozkładać symetryczne na ścianach lub podłodze (docinanie w obydwu narożnikach). Na
ścianach układanie płytek należy rozpocząć od drugiego rzędu. Pierwszy tzw. cokołowy rząd
płytek należy przyklejać po ułożeniu płytek na posadzce.
Zaprawę klejową należy nanosić na powierzchnię nie większą niż 1 m2. Przyklejanie płytek
należy rozpocząć od dołu. Równe spoiny należy uzyskać przez stosowanie krzyżyków
dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny.
Płytki po przyłożeniu do ściany lub podłogi dociskać ręką lub lekko dobijać gumowym młotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed
stwardnieniem. Płytki po przyklejeniu winny mieć kontakt z zaprawą klejową na całości
powierzchni.
5.6. Docinanie płytek
Docinanie najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu
właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach należy przyklejać
osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.
5.7. Spoinowanie
Do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami można przystąpić co najmniej 24 h od
zakończenia przyklejania płytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania należy wsypać do
pojemnika z wodą i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po
wymieszaniu przed użyciem masę należy pozostawić na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po
tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać.
Po ponownym wymieszaniu zaprawę należy wprowadzać w spoiny przy użyciu gumowej
szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą i ponownie
wprowadzać w spoiny.
Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15-30 min.) należy wykonać wstępne zmycia powierzchni w
celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę należy
wykonać przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą
wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na
powierzchni płytek, należy przystąpić do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą
flanelową ściereczką lub szorstką gąbką.
Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach mokrych, wymagają zastosowania
materiałów zapewniających szczelność np. silikonowe masy do uszczelniania.
5.8. Prace pielęgnacyjne
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej można usunąć specjalnymi
płynami Aby w/w płyn nie spowodował wypłukania masy, jak również pigmentu ze spoin
kolorowych, należy ostrożnie czyścić tylko zabrudzone lico płytek, używając do tego celu
czystych, miękkich, flanelowych ściereczek.
Przez 2 - 4 dni należy zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny po wyschnięciu należy zabezpieczyć
przed zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnującymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa
etę przez pomalowanie jej płynem: Używać najeży pędzelka o odpowiedniej grubości. Płyn
nanosimy tylko na powierzchnię spoiny.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.6
6.2. Płytki powinny być ułożone tak, aby tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż
1mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być
większe niż 1mm na 1m. Ułożona okładzina winna być całą powierzchnią trwale związana z
podłożem za pośrednictwem warstwy wiążącej.
6.3. Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno odbywać się na
podstawie warunków podanych w PN-EN 87:1994
Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny być zgodne z PN-EN 163:1994.
Wymagania dotyczące jakości powierzchni, wymiarów, jak i właściwości fizycznych i
chemicznych podano w tablicy poniżej:
Parametr
1. Wymiary i jakość powierzchni
Długość i szerokość
e-odchylenie średnie wymiaru każdej płytki (2 lub 4 boki) od
wymiaru roboczego
Długość i szerokość
f-odchylenie średniego wymiaru każdej płytki (2 lub 4 boki)
od średniego wymiaru 10 próbek (20 lub 40 boków)
Grubość
Odchylenie średniej grubości każdej płytki od wymiaru roboczego
Krzywizna boków (boki licowe)
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich
wymiarów roboczych
Odchylenie naroży kąta prostego
Maksymalne odchylenie od kąta prostego odniesione do
odpowiednich wymiarów roboczych
Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie):
- krzywizna środka w odniesieniu od przekątnej obliczonej z
wymiarów roboczych
Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie):
- krzywizna środków w odniesieniu do odpowiedniego
wymiaru roboczego
Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie):
- wypaczenie odniesione do przekątnej obliczonej
z wymiarów roboczych
Jakość powierzchni licowej

2. Właściwości fizyczne
Nasiąkliwość wodna
Wytrzymałość na zginanie
Twardość powierzchni
Odporność na ścieranie wgłębne ( strata objętości )
Współczynnik linowej rozszerzalności cieplnej od temperatury
pokojowej do 100°C
Odporność na szok termiczny
Odporność na pęknięcia włoskowate
Mrozoodporność
3.Właściwości chemiczne
Odporność na plamienie
Odporność na działanie chemikaliów domowego użytku, za
wyjątkiem środków czyszczących zawierających kwas
fluorowodorowy i jego sole
odporność na działanie kwasów i zasad (z wyjątkiem kwasu
fluorowodorowego i jego soli)

Tolerancja

Badania
wg normy

±0,6%

EN98

±0.5%

EN98

±5

EN98

±0,5%

EN98

±0,6%

EN98

±0,5%

EN98

±0,5%

EN98

±0,5%

EN98

Minimum 95% płytek nie
powinno mieć widocznych wad
powodujących pogorszenie
wyglą-du powierzchni
ułożonych z płytek

EN98

Średnio < 3%
Max wartość jednostkowa 3.3%
Minimum 27 N/mm2
Min 6 (w skali MOHSA)
3
max. 200mm
-6
-1
max. 9x10 xK

EN99
EN100
EN 101
EN102
EN103

wymagana
wymagana
wymagana

EN 104
EN105
EN202

wymagana
wymagana

EN122
EN106

wymagana

EN106
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7. PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
7.2. Jednostka przedmiarowa
Jednostką jest metr kwadratowy powierzchni wykonanych okładzin.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.8
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w
następujących fazach robót:
- po dostarczeniu na budowę materiałów
wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami, odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych
materiałów z dokumentacją projektową
- po przygotowaniu podłoża
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoża,
- po wykonaniu warstwy
sprawdzenie poprawności i dokładności wykonania powierzchni
Do odbioru robót wykonawca przedstawia :
-zaświadczenia jakości materiałów
-protokoły odbiorów częściowych
-zapisy w dzienniku budowy
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.9
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni okładziny.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 87:1994
PN-EN 98:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1991
PN-EN 101:1993
PN-EN 102:1993

Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicja, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie
powierzchni.
Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej
Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
Płyty l płytki ceramiczne - Oznaczanie wartości wg skali Mosha
Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie
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PN-EN 103:1991
PN-EN 104:1991
PN-EN 105:1993
PN-EN 106:1993
PN-EN 122:1993

Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności cieplnej
Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny
Płyty i płytki ceramiczne ~ Oznaczanie odporności na pęknięcia
włoskowate- Płytki szkliwione
Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej - Płytki
nieszkliwione
Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej - Płytki
Szkliwione.
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SST.01-04 – Sufity podwieszane
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
sufitów podwieszanych dla remontu hali sportowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1
im. Stanisława Staszica
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w prac w obiektach budowlanych kubaturowych.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót
związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych dla remontu hali sportowej w budynku
Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława Staszica
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”.
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może
przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.
Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych
(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą
profile nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy
boczne, klipsy, łączniki).
Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do
elektów konstrukcyjnych budynku I budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający stabilność
geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy
konstrukcyjne budynku/budowli.
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności
od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/i akustyczne
wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Zestaw wyrobów
1. Elementy konstrukcji nośnej:
o Profile stalowe
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

 Profile C 45/18x0,5mm
 Profile U kolor 7707 aluminium
o Łączniki, uchwyty i wieszaki do profili
 Uchwyty bezpośrednie
 Łączniki wzdłużne
 Łączniki krzyżowe
 Wieszaki
 Pręty wieszakowe
Poszycie z płyt gipsowych grubości 12,5 mm
Wkręty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie do mocowania płyt poszycia do profili C,
łączenia profili między sobą oraz mocowania profili w uchwytach bezpośrednich.
Uszczelki obwodowe polietylenowe gr. 3 lub 4mm, filcowe gr. 5mm lub z wełny mineralnej
gr. Do 10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji z ścianami bocznymi
Łączniki mechaniczne do mocowania profili szkieletu nośnego, uchwytów i wieszaków do
konstrukcji budynku.
Masy szpachlowe do wykonywania połączeń między płytami poszycia
Taśmy spoinowe – do wzmacniania spoin.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprawny
technicznie sprzęt zgodny z wymaganiami producenta określonego materiału budowlanego.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.3. Zalecane narzędzia
o Trasowanie – poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy,
ołówek, łata 2-3m z libellą, kątownik metalowy, metrówka, pion murarski.
o Montaż konstrukcji i płatowanie – nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana,
metrówka, poziomica 1,2–1,5m, narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot
SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, podesty
robocze, drabiny.
o Szpachlowanie i malowanie - paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kątowe,
mechaniczne urządzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru ściernego (zacieraczka),
wiadra plastikowe, pędzle, wałki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło elektryczne do
gipsu (wolnoobrotowe).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Transport materiałów
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu. W czasie transportu należy zabezpieczy przewożone materiały w sposób
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest
przewożenie na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych.
Materiały należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Płyty sufitowe należy przewozić na odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych,
paletach lub innych wózkach transportowych. Płyty sufitowe należy składować na płaskim
podłożu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podkładkach rozmieszczonych maksymalnie
co 35cm. Płyty sufitowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed zawilgoceniem.
Nie wolno stosować płyt zamoczonych i zawilgoconych. Metalowe elementy systemu takie jak:
profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem i chronione przed
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Prace związane z wykonywaniem sufitów podwieszanych powinny odbywać się z
uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. W
Rozporządzeniu zostały określone obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, wymagania dotyczące
organizacji i sposobów wykonania ręcznych prac transportowych, dopuszczalnych mas
przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz dopuszczalnych wartości sił
niezbędnych do przemieszczania przedmiotów.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczona z gruzu i
odpadów.
- Okładziny z płyt należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w
granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Ogólne zasady
Sufity podwieszane powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
określonego obiektu budowlanego i technologią producenta. Przed montażem płyt należy
rozplanować rozkład płyt na suficie, aby nie dopuścić do przesunięcia między rzędami otworów
na poszczególnych płytach i uzyskać symetryczny rozkład otworów przy ścianach. Jeżeli przy
ścianie wypada docięcie poprzez pole z otworami, należy dociąć do najbliższego pasa pełnej
płyty i przy ścianie uzupełnić powierzchnię sufitu paskiem płyty standardowej.
5.4. Konstrukcja
Ruszt dwupoziomowy powinien składać się z profili sufitowych głównych (górna warstwa) i
ułożonych prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych nośnych (warstwa dolna).
Profile nośne powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 150mm. Maksymalny rozstaw
profili głównych wynosi 1000mm, a nośnych 400mm. Do przedłużania profili sufitowych
(głównych i nośnych) należy stosować łącznik wzdłużny do profili. Profile sufitowe główne z
profilami sufitowymi nośnymi należy łączyć Łącznik krzyżowy (konstrukcja dwupoziomowa).
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Konstrukcja rusztu powinna być mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem wieszaków
noniuszowych obrotowych lub prętowych z elementem rozprężnym obrotowych. Wieszaki
powinny być mocowane wyłącznie do profili sufitowych głównych.
Profile sufitowe nośne w konstrukcji dwupoziomowej oraz główne powinny być na obwodzie
oparte na profilach przyściennych, mocowanych do ścian za pomocą stalowych łączników
mechanicznych.
5.5. Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa
Na warstwie płyt sufitowych dopuszcza się ułożenie warstwy z wełny mineralnej.
5.6. Montaż płyt
Poszycie stanowią płyty gipsowo-kartonowych Płyta gipsowo-kartonowa o spłaszczonej
krawędzi 4SK, mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN. Długość
blachowkrętów TN powinna być większa o co najmniej 10mm od łącznej grubości mocowanych
płyt. Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż
400mm, dla zewnętrznych 150mm. Krawędzie czterech sąsiednich płyt powinny schodzić się w
jednym punkcie tworząc tzw. krzyż. Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili
rusztu. Długość wkrętów powinna być większa od łącznej grubości warstwy płyt o minimum
10mm. Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych.
5.7. Szpachlowanie połączeń między płytami
Do wykonywania połączeń między płytami oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie
sufitów podwieszonych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe.
Spoiny między płytami powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. Szpachlowanie
połączeń między płytami z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną
konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu "przykrycie" taśmy spoinowej masą
gipsową. W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego
estetyki w strefie połączeń płyt stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe
przeznaczone do końcowego szpachlowania.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Wymagana jakość materiałów
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
• Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych). Sufitu podwieszane należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i
zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.
• Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”
6.3. Tolerancje wykonania.
Powierzchnie suchych powinny stanowić płaszczyzny poziome lub o kącie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być
kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w
dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać za pomocą oględzin
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o
długości ok. 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni.
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7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót
Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka przedmiaru
Powierzchnię stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.4. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną,
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki.
8.5. Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego sufitu
podwieszanego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy:
PN-72/B-10122
PN-B-79405
PN-93/B-02862
PN-EN 13964:2005
PN-EN 14190:2005

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
Odporność ogniowa.
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.
Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badań.
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SST.01.05 – Malowania
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich dla remontu hali sportowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im.
Stanisława Staszica
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich dla remontu
hali sportowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława Staszica
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Preparat gruntujący
Preparat służy do gruntowania podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków przed mocowaniem
płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem czy mocowaniem
płyt izolacji termicznej. Zagruntowane podłoża (wszelkiego rodzaju tynki, betony, jastrychy)
mają mniejszą nasiąkliwość, co zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu zapraw klejących,
posadzek, szpachlówek czy farb. Preparat wnika w podłoże i wiąże ziarna kruszywa, nie
powoduje jednak zwiększania parametrów wytrzymałościowych w całym przekroju podłoża.
Stosowanie gruntu szczególnie zalecane jest na podłoża gipsowe, anhydrytowe i
gazobetonowe. Jest on odpowiedni także do gruntowania płyt wiórowych i nie impregnowanych
płyt gipsowo-kartonowych. Preparat powoduje żółtawe zabarwienie podłoży.
Skład
Postać handlowa
Gęstość
Temperatura stosowania [°C]
Zużycie
Podkład pod farby
Podkład pod płytki ceramiczne
Podkład pod gładzie
Podkład pod tynki mineralne
Podkład pod zaprawy
Sposób nanoszenia
Czas schnięcia - pełne użytkowanie

wodna dyspresja żywic syntetycznych
płynna, gotowa do użycia
ok. 1,0 kg/dm3
od +5°C do +25°C
0,1-0,5 l/m2
tak
tak
tak
tak
tak
malowanie pędzlem
ok. 4h
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Cechy szczególne
Kraj produkcji
Okres przydatności
Normy, aprobaty, certyfikaty

wzmacnia powierzchniowo podłoże, zmniejsza
nasiąkliwość podłoża; paroprzepuszczalny, można
stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków
Polska
12 miesięcy
aktualne,

2.3. Farba
Farba do wnętrz, emulsyjna akrylowa nawierzchniowa
2.4. Kolorystyka
Dobór koloru według dokumentacji po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
2.5. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z projektem oraz za jakość i sprawdzenie
materiału na podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę:
 świadectwo jakości
 deklaracja właściwości użytkowych
 w wypadku braku norm krajowa ocena techniczna lub europejska ocena techniczna
 Atest PZH
 Kolor farby należy uzgodnić z projektantem oraz Inspektorem nadzoru.
Farby ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia:
 znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj pochodzenia
 oznaczenie normowe
 odpowiednia norma europejska lub krajowa
 kolor, kod koloru
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Nanoszenie farby emulsyjnej wykonuje się przy pomocy pędzla, wałka lub poprzez natrysk.
Dobór sprzętu zależy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia sprzęt odpowiedniej jakości do
wykonania robót malarskich oraz pomocniczych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Transport materiałów, farb emulsyjnych może odbywać się dowolnym środkiem
transportowym, w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem ostrożności przed
uszkodzeniem, pojemniki należy chronić przed utratą szczelności i mrozem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
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W zakresie prac wykończeniowych powierzchni ścian i sufitów należy wykonać malowanie
wszystkich powierzchni farbami emulsyjnymi w kolorze białym, matowym lub półmatowym.
Malowanie należy wykonać dwuetapowo:
- wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym
zakończeniu robót podstawowych,
- drugie malowanie należy wykonać po: wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek i
oszkleniu okien,
5.2. Podłoże
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:
• Gładkie i równe, bez nadrostów betonowych, zacieków zapraw lub mleczka cementowego,
kawern; stopień przygotowania podłoża jak dla tynków IV kategorii
• Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień
• Czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą itp.)
• Dojrzałe pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farby (dla farb
emulsyjnych akrylowych można malować podłoża po 7 dniach)
• Suche:
dla tynków maksymalna wilgotność 4% podłoża masy
dla gładzi gipsowych 4% podłoża masy
Podłoża tynkowe powinny być przygotowane zgodnie z PN-B-10109.
5.3. Wykonanie powłoki
Przygotowanie farby do malowania: możliwe jest zgęstnienie wyrobu, które ustępuje po dodaniu
do 5% wody i dokładnym rozmieszaniu farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać. Do
pierwszego malowania świeżych nie impregnowanych podłoży zaleca się rozcieńczyć farbę w
zależności od chłonności podłoża dodając do 20% wody. Do malowania starych, dobrze
przylegających powłok farby nie rozcieńczać, lub rozcieńczyć dodając tylko od 3 do 5 % wody.
Malowanie: malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej niż
+5oC nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem; dwie warstwy farby – warstwę drugą po
wyschnięciu poprzedniej tj. po około 2-4h. Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w
wodzie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Kontrola wykonania powłoki malarskiej
Kontrola między fazowa obejmuje sprawdzenie :
o jakości materiałów malarskich
o wilgotności i przygotowania podłoża
o stopnia skarbonizowania tynków
o jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania
schnięcia.
o wyniki badań jakości materiałów i podłoży winny potwierdzać protokoły lub wpisy do
dziennika budowy.
o badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temp.
>=5°C): dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach
o powłoki emulsyjne przy kontroli winny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug,
plam, spękań, łuszczenia. Bez śladów pędzla lub wałka.
Dla powłok wykonywanych farbami wodorozcieńczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres badań i
kontroli należy przyjmować zgodnie z PN-69/B-10280.
Dla wszystkich rodzajów farb zakres kontroli winien obejmować:
o sprawdzenie podłoża
o sprawdzenie podkładów
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o

sprawdzenie powłok

6.3. Opis badań
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie
wykonanych robót malarskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagań według
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych
i pomiaru wymiarów liniowych z dokładnością do 0.5 cm
- sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami oraz z normą PNC-81914 oraz PN-69/B-10230
- sprawdzenie powierzchni podkładu przeprowadzić za pomocą oględzin
- sprawdzenie prawidłowości powłok malarskich należy przeprowadzić wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę warstw.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na:
 stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby,
 jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,
 braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych
okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na
takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża.
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót
Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostką jest metr kwadratowy malowanej powierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w
następujących fazach robót:
- po dostarczeniu na budowę materiałów malarskich:
wymagana jakość materiałów malarskich powinna być potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami , odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową
- po przygotowaniu podłoża:
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoża,
- po wykonaniu każdej warstwy:
sprawdzenie ciągłości , poprawności i dokładności wykonania powłoki
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Do odbioru robót wykonawca przedstawia:
- zaświadczenia jakości materiałów
- protokoły odbiorów częściowych
- zapisy w dzienniku budowy
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania robót malarskich dla jednego metra
kwadratowego powierzchni.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-69/B-10230
PN-C-81914

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
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SST.01.06 – Posadzki gresowe
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru posadzek jednobarwnych z płytek gresowych dla remontu hali sportowej w budynku
Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława Staszica
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót
związanych z wykonaniem posadzek jednobarwnych dla remontu hali sportowej w budynku
Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława Staszica
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia podstawowe dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną
2.WYROBY BUDOWLANE I MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych ST.00”
Posadzka w piwnicy - Warstwa wykończeniowa z płytek gresowych na kleju. Na styku
posadzki ze ścianami cokolik z płytek gresowych.
2.2. Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania
Zaprawy klejowe winny spełniać wymagania normy PN-B-10107:1998
W przypadku stosowania zapraw cementowych należy stosować zaprawy marki min M4
(podkład obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15)
Zaleca się stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodą lub roztworem wodnym
wskazanym przez dostawcę.
Grubość warstwy zaprawy nie powinna przekraczać 8mm, zalecana 5mm.
• Do klejenia płytek zaleca się stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych zapraw
klejowych.
• Do fugowania płytek zaleca się stosowanie gotowych zapraw do fugowania
przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm. Zgodnie z dokumentacją dla wskazanych pozycji
należy stosować gotową spoinę o właściwościach elastycznych i wodoszczelną.
Zaprawa winna mieć jednakowy skład i barwę w całej masie oraz powinna zachowywać
wymagane właściwości przez cały okres przydatności do użycia.
Uziarnienie wypełniaczy nie powinno być większe niż :
•
1,0 mm - w przypadku zapraw o grubości do 5mm
•
2,0 mm - w przypadku zapraw o grubości do 8mm

Udział nadziarna w obydwu typach nie powinien przekraczać 1,0%.
Zaprawa sucha nie powinna zawierać zbryleń większych niż 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu
wodą lub roztworem winna mieć jednolitą barwę i skład w całej masie, nie powinna zawierać
grudek i zanieczyszczeń. Nie powinna być widoczna woda oddzielająca się na powierzchni
zaprawy. Zaprawa powinna być łatwa do rozprowadzania równomierną warstwą na podłożu
wzorcowym, za pomocą pacy metalowej. Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych
terminów przechowywania zapraw.
Zalecane właściwości dla zaprawy:
Baza materiałowa: Kombinacja cementu z mineralnymi materiałami wypełniającymi i
dodatkami z tworzyw sztucznych
Zawartość chromianu:
tak
Ciężar właściwy:
ok. 1,4 kg/cm3
Wartość pH:
ok. 11
Odporność na temperaturę:
od -20 °C do +80 °C
Optymalna ilość:
ok. 32 %
Proporcja mieszaniny:
25 kg zaprawy : około 8,0 l wody
Czas dojrzewania:
5 min.
Maksymalna grubość nałożenia:
5 mm
Czas nakładania:
ok. 20 min.
Czas obróbki:
ok. 3 godz.
Chodzenie i spoinowanie:
po 24 godz.
Pełne obciążenie:
po 7 dniach
Temperatura obróbki:
+5°C do +30°C
Środki do czyszczenia: w świeżym stanie materiału - woda, po wyschnięciu - środek do
czyszczenia
2.3. Płytki gresowe
Pomieszczenia sanitariatów płytki gres w klasie R11 w kolorze terazzo w tonacjach
jasnoszarych 60x60 cm na białej elastycznej zaprawie klejowej cienkowarstwowej
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych ST.00”
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac,
zarówno w miejscu tych prac. jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych ST.00”
4.2. Transport zapraw
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Przewóz zapraw winien odbywać
się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, gwarantującymi ochronę przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.
Zaprawy workowane winny być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
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wg PN -P-79005. Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania
zapraw.
4.3. Transport płytek
Płytki ceramiczne powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający
przed uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być
składowany wielowarstwowo w stosach, na paletach. Płytki ceramiczne należy składować w
opakowaniach producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w
sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby powinny
być transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem
powyższych wymagań.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych ST.00”
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Do robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych i posadzek ceramicznych można
przystąpić po zakończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu osiadania
ścian budynku, szczególne murowanych (min 4 miesiące po zakończeniu budowy w stanie
surowym).
Roboty należy wykonywać po:
• Zakończeniu robót tynkarskich,
• Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed
założeniem opasek
• Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co. elektryczne, wentylacji
i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji.
Roboty można prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C. Temperatura ta powinna być
utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu okładziny.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być suche. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy
podłoże zagruntować emulsją gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i
niestabilne podłoże zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu
płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Podłoże pod płytki musi być mocne i
odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok
malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute, dotyczy to
zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m należy sprawdzić
wszystkie odchylenia płaszczyzny. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być
zniwelowane.
Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę wyrównującą. Można stosować
zaprawy wyrównujące z gotowych mieszanek.
5.4. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej
Zaprawę klejową z gotowych mieszanek przygotowuje się poprzez wsypanie suchej
mieszanki do pojemnika z wodą i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Należy ściśle
przestrzegać receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed
użyciem należy pozostawić masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową należy nanosić
równomiernie, gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni
pacą zębatą.
5.5. Przyklejanie płytek podłogowych
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Płytki do wykonania prac winny pochodzić z jednej partii. Przed przystąpieniem do
przyklejania płytek należy dokonać dokładnego rozplanowania płytek na poszczególnych
ścianach lub powierzchniach podłogi (kierunek rozkładu oraz poziomy ułożenia dla
poszczególnych pomieszczeń według dokumentacji projektowej). Płytki należy rozkładać
symetryczne na ścianach lub podłodze (docinanie w obydwu narożnikach). Na ścianach
układanie płytek należy rozpocząć od drugiego rzędu. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek
należy przyklejać po ułożeniu płytek na posadzce. Zaprawę klejową należy nanosić na
powierzchnię nie większą niż 1 m2. Przyklejanie płytek należy rozpocząć od dołu. Równe
spoiny należy uzyskać przez stosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze
dopasowanym do szerokości spoiny. Płytki po przyłożeniu do ściany lub podłogi dociskać
ręką lub lekko dobijać gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje
się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. Płytki po przyklejeniu winny mieć
kontakt z zaprawą klejową na całości powierzchni.
5.6. Docinanie płytek
Docinanie najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu
właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach należy przyklejać
osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.
5.7. Spoinowanie
Do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami można przystąpić co najmniej 24 h od
zakończenia przyklejania płytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania należy wsypać do
pojemnika z wodą i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy.
Po wymieszaniu przed użyciem masę należy pozostawić na 5 -10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Po
ponownym wymieszaniu zaprawę należy wprowadzać w spoiny przy użyciu gumowej
szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą i ponownie
wprowadzać w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15-30 min.) należy wykonać
wstępne zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z
powierzchnią płytek. Czynność tę należy wykonać przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej
gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu
zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, należy przystąpić do
końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstką gąbką.
Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach mokrych, wymagają
zastosowania materiałów zapewniających szczelność np. silikonowe masy do uszczelniania.
5.8. Prace pielęgnacyjne
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej można usunąć specjalnymi
płynami Aby w/w płyn nie spowodował wypłukania masy, jak również pigmentu ze spoin
kolorowych, należy ostrożnie czyścić tylko zabrudzone lico płytek, używając do tego celu
czystych, miękkich, flanelowych ściereczek. Przez 2 - 4 dni należy zraszać spoiny czystą
wodą. Spoiny po wyschnięciu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem specjalnymi
preparatami impregnującymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa etę przez pomalowanie jej
płynem: Używać najeży pędzelka o odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy tylko na
powierzchnię spoiny.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych
ST.00”
6.2. Płytki powinny być ułożone tak, aby tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii
prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być
większe niż 1mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny
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nie powinno być większe niż 1mm na 1m. Ułożona okładzina winna być całą powierzchnią
trwale związana z podłożem za pośrednictwem warstwy wiążącej.
6.3. Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości powierzchni winno odbywać się
na podstawie warunków podanych w PN-EN 87:1994. Zasady pobierania próbek i warunki
odbioru powinny być zgodne z PN-EN 163:1994. Wymagania dotyczące jakości powierzchni,
wymiarów, jak i właściwości fizycznych i chemicznych podano w tablicy poniżej:
Parametr
Wymiary i jakość powierzchni
Długość i szerokość
e-odchylenie średnie wymiaru każdej płytki (2 lub 4 boki) od wymiaru
roboczego
Długość i szerokość
f-odchylenie średniego wymiaru każdej płytki (2 lub 4 boki)
od średniego wymiaru 10 próbek (20 lub 40 boków)
Grubość
Odchylenie średniej grubości każdej płytki od wymiaru roboczego
Krzywizna boków (boki licowe)
Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich wymiarów
roboczych
Odchylenie naroży kąta prostego
Maksymalne odchylenie od kąta prostego odniesione do odpowiednich
wymiarów roboczych
Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie):
- krzywizna środka w odniesieniu od przekątnej obliczonej z wymiarów
roboczych
Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie):
- krzywizna środków w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru
roboczego
Płaskość powierzchni (maksymalne odchylenie):
- wypaczenie odniesione do przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych
Jakość powierzchni licowej

Właściwości fizyczne
Nasiąkliwość wodna
Wytrzymałość na zginanie
Twardość powierzchni
Odporność na ścieranie wgłębne ( strata objętości )
Współczynnik linowej rozszerzalności cieplnej od temperatury pokojowej
do 100°C
Odporność na szok termiczny
Odporność na pęknięcia włoskowate
Mrozoodporność
3.Właściwości chemiczne
Odporność na plamienie
Odporność na działanie chemikaliów domowego użytku, za wyjątkiem
środków czyszczących zawierających kwas fluorowodorowy i jego sole
odporność na działanie kwasów i zasad (z wyjątkiem kwasu
fluorowodorowego i jego soli)

Tolerancja

Badania
wg normy

±0,6%

EN98

±0.5%

EN98

±5

EN98

±0,5%

EN98

±0,6%

EN98

±0,5%

EN98

±0,5%

EN98

±0,5%

EN98

Minimum 95% płytek nie powinno
mieć widocznych wad powodujących
pogorszenie wyglądu powierzchni
ułożonych z płytek

EN98

Średnio < 3%
Max wartość jednostkowa 3.3%
Minimum 27 N/mm2
Min 6 (w skali MOHSA)
max. 200mm3
max. 9x10-6 xK-1

EN99
EN100
EN 101
EN102
EN103

wymagana
wymagana
wymagana

EN 104
EN105
EN202

wymagana
wymagana

EN122
EN106

wymagana

EN106

7. PRZEDMIAR/OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiarowania/obmiarowania robót
Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne ST.00”
7.2. Jednostka przedmiaru/obmiaru
Jednostką jest metr kwadratowy powierzchni wykonanych okładzin a dla cokolików jednego
metra bieżącego.
8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych ST.00”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
- po dostarczeniu na budowę materiałów: wymagana jakość materiałów powinna być
potwierdzona przez producenta odpowiednimi dokumentami , odbiór materiałów powinien
obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową
- po przygotowaniu podłoża: sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoża,
- po wykonaniu warstwy: sprawdzenie poprawności i dokładności wykonania powierzchni
Do odbioru robót wykonawca przedstawia :
- zaświadczenia jakości materiałów
- protokoły odbiorów częściowych
- zapisy w dzienniku budowy
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych ST.00”
9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego
powierzchni posadzki, a dla cokolików jednego metra bieżącego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-EN 87:1994
PN-EN 98:1994
powierzchni.
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1991
PN-EN 101:1993
PN-EN 102:1993
ścieranie
PN-EN 103:1991
PN-EN 104:1991
PN-EN 105:1993
PN-EN 106:1993
PN-EN 122:1993
PN-EN 154:1996
PN-EN 155
PN-EN 163:1994
PN-EN 177:1997

Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicja, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie
Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej
Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie
Płyty l płytki ceramiczne - Oznaczanie wartości wg skali Mosha
Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne
Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności cieplnej
Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny
Płyty i płytki ceramiczne ~ Oznaczanie odporności na pęknięcia
włoskowate- Płytki szkliwione
Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej - Płytki
nieszkliwione
Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej - Płytki
szkliwione
Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie
powierzchni - płytki szkliwione
Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej przez
gotowanie. Płytki szkliwione i nieszkliwione
Płyty i płytki ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbiór
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 3 procent
<E<=6 procent
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PEN 202:1991
PN-75/B-10121
PN-B-10107:1998
PN-66/C-96023

Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze
Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineraln.
Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów
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SST-01.07 – Stolarka
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania montażu i odbioru stolarki wraz z okuciami dla remontu hali sportowej w budynku
Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława Staszica
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robót obiektów budowlanych kubaturowych.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia w/w robót w czasie
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:
- Dostawę na plac budowy stolarki zgodnej z projektem
- Dostawę na plac budowy ościeżnic zgodnych z projektem
- Montaż w/w produktów
- Montaż okuć
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne
z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.
Stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi,
wrota, bramy) oraz wnętrz budynków.
Okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki
służący
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem.
Ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w
otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.
Ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest
przeznaczony do zabudowania stolarką
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.2
2.2. Stolarka
Wymiary podano w dokumentacji projektowej. Należy zastosować okucia i akcesoria
systemowe. Wygląd drzwi i bram powinien być estetyczny, bez zabrudzeń. Krawędzie
powinny być proste, a ramy konstrukcyjne nie mogą być uszkodzone. Wszystkie uszczelki
powinny przylegać do odpowiednich powierzchni na całej swojej długości. Skrzydła drzwiowe
powinny poruszać się bez zacięć i zahamowań. Drzwi i bramy muszą posiadać tabliczkę
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znamionową, na której podano wszystkie dane zgodnie z wymaganiami i krajową oceną
techniczną
2.2.1. Wymagania dotyczące stolarki p.poż.
Wymagania dotyczące stolarki otworowej p.poż określają katalogi, normy przedmiotowe i
publikacje techniczne. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji dokumenty
potwierdzające, że materiały spełniają warunki określone w art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane.
Badania odporności ogniowej drzwi należy przeprowadzać zgodnie z normami PN-EN 16341:2002 , PN-EN 1363-1:2001 i PN-EN 1363-2:2001 .
Konstrukcję drzwi stanowią profile zamknięte, dwukomorowe, stalowe, ocynkowane z
przekładką z płyty ogniochronnej, malowane proszkowo. Skrzydła drzwiowe zawieszone są
standardowo w ościeżnicy profilowej na dwóch zawiasach stalowych spawanych. W
ościeżnicy oraz w skrzydle drzwiowym w specjalnych rowkach profilowych umieszcza się
uszczelki przymykowe (uszczelka pęczniejąca). Ścianki oddzielenia p. poż. powinny być
dopuszczone do obrotu ze znakiem budowlanym B lub CE i posiadać klasę odporności
ogniowej zgodnie z normą PN-EN 13501-2+A1: 2010. Drzwi i ścianki powinny posiadać
Deklaracje właściwości użytkowych lub Krajową Ocenę Techniczną
2.3. Okucia budowlane.
Każdy wyrób powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i
uchwytowo-osłonowe i inne. Wszystkie powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
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.
2.4. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3. SPRZĘT
3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania przez
wykonawcę.
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót.
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy użyć
narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki i ślusarki drzwiowej i okuć.
poziomica,
pion, przymiar, poziomica,
młotki ręczne,
wiertarki,
wkrętaki,
kliny,
ściągi.
4. TRANSPORT
4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu.
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”.
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4.2. Transport materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli
uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki należy
stosować samochody skrzyniowe wyposażone w stojaki z pasami mocującymi i listwami
dystansującymi.
Każde drzwi z kompletami ościeżnic przed transportem powinny być szczelnie okryte folią
oraz powleczone folią ochronną na czas montażu. Dla uniknięcia zwichrowań należy
stosować ramiaki usztywniające na czas transportu. Stolarkę należy zgromadzić w
pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość montażu stolarki drzwiowej.
Wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta
podająca, co najmniej następujące dane:
nazwę i adres producenta,
oznaczenie (nazwę handlową),
wymiary, nr PN lub krajowej oceny tchnicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Wykonawca prowadzący roboty związane z montażem stolarki podlega przepisom prawa
budowlanego. Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia
stolarki.
5.2. Warunki przystąpienia do robót.
Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów
technologicznych. Wymiar drzwi – liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem, a
ościeżnicą).
5.3. Montaż
Ścianki i stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie z
wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta. Elementy należy osadzić w
ościeżach ściany i przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane
obciążenia. Po obsadzeniu, wolną przestrzeń pomiędzy murami a elementem, wypełnić
materiałem izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom.
Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu należy
przeprowadzić jej regulację. Zamontowane przegrody i stolarka nie mogą posiadać
jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć oszklenia, muszą być sprawne
technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą
ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do
ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. Montaż wykonać
ściśle według instrukcji producenta drzwi.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”.
Przed przystąpieniem do prac montażu stolarki drzwiowej należy przeprowadzić kontrolę
przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na:
sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej oraz wyposażenia w wymagane
środki BHP,
sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych.
Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna
obejmować
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kontrolę wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki,
kontrolę między operacyjną,
kontrolę końcową.
6.1.1. Kontrola wymiarów i powierzchni otworów przed montażem stolarki.
Polega na sprawdzeniu równości powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych.
Stwierdzenie odchyłek od pionów oraz nierówności powinno być zapisane w dzienniku
budowy w formie liczbowych odchyłek wyrażonych w milimetrach.
6.1.2. Kontrola między operacyjna.
Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania:
montażu ościeżnic,
montażu skrzydeł drzwiowych,
montażu okuć i osprzętu.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi,
nie więcej niż 3mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość
oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności
asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót
Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka przedmiaru
Jednostką jest 1m 2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Przy wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny
prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania
robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące ościeży, montażu
stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacją.
Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona:
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym
uwzględnieniem ilości kotew,
dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,
prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,
zgodność wbudowanego elementu z projektem.
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Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i ościeżnicy.
Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować.
8.1.1. Odbiór materiałów.
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych
przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń
(atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.
8.1.2. Odbiór techniczny robót.
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien
objąć następujący zakres prac:
otwory na drzwi,
roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu,
uszczelnienia i regulację – na zasadach jw.,
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu
właściwie wykonanego montażu całej stolarki w obiekcie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”.
9.2. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,
przygotowanie ościeży,
osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
montaż okuć i zamków,
dopasowanie i wyregulowanie,
usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,
likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody badań.
PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
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SST.01.08 – Posadzka z tworzyw sztucznych
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru posadzek z tworzyw sztucznych,
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robót posadzkarskich obiektów budowlanych kubaturowych.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót posadzkarskich
w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:
 Ułożenie posadzki z rulonowej wykładziny PVC
 Zgrzewanie w/w wykładziny
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową,.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
2. WYROBY BUDOWLANE I MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych ST.00” pkt.2
- Wykładzina PVC w sali
- Sali siłowni 50% powierzchni w pomieszczeniu 105 należy ułożyć w wykładzinę podłogową
w płytkach przeznaczoną dla siłowni i stref fitness
◦
Wymiary 50x50cm
◦
grubość 30mm
◦
gramatura:
6,8 kg/płytka
◦
odporność na ogień Cfl,s1
◦
antypoślizgowość
klasa R9
- pokój nauczycielski 117
wykładzina obiektowa flokowana o następujących parametrach:
◦
gęstość runa min 70 mln włókien /m2 o wysokości maks 2mm
◦
antypoślizgowość R13
◦
klasa użytkowa min 33
◦
grubość 4,3 mm
◦
wodoodporna, odporna na kółka meblowe
◦
kolor jasno szary
2.3. Klej
Zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem i który nie powinien
oddziaływać szkodliwie na podkład. Kompozycje klejące do mocowania wykładzin muszą
spełniać wymagania obowiązujących norm.
2.4. Preparat gruntujący
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Preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas wsiąkania i schnięcia oraz
zapewniające odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju.
2.5 Wykładziny
Podłoga podniesiona z przestrzenią na instalacji podposadzkowe..
Wykładzina modułowa – przy nadmiernym zabrudzeniu możliwość wymiany pojedynczego
panelu. Wykończona modułową, układaną na płynie antypoślizgowym, antystatyczną
wykładziną dywanową. Wykładzina dostosowana dla pomieszczeń o funkcji usługowej, o
wysokim parametrze eksploatacji. Wykładzina certyfikowana, z parametrem niepalności.
Cokół docięty z wykładziny 10cm klejony do ściany, wykończony listwą ze stali, gr. 0,81,00cm. Wykładzina w kolorze ciemnoszarym, ze wzorem marmurkowym lub jednolita
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych ST.00” pkt.3
3.2. Do prawidłowego ułożenia wykładziny PCV nie zbędne są n/w narzędzia:
 pace do rozprowadzenia kleju
 ołówki, przymiary i noże do cięcia wykładziny
 rolki narożnikowe do dociskania wykładziny w narożnikach
 specjalne końcówki do zgrzewania sznurowego
 frezarki do frezowania złączy
 nóż księżycowy
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych ST.00” pkt.4
4.2. W trakcie transportu należy uważać, aby opakowania poszczególnych rolek wykładziny
nie uległy rozerwaniu, co z kolei pozwoli uchronić wykładzinę przed jakimkolwiek
uszkodzeniem lub zabrudzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych ST.00” pkt.5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Do układania wykładzin podłogowych kauczukowych można przystąpić po:
- zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych i naprawczych
- wyschnięciu tynków i mas podkładowych,
W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać
żadnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności
powietrza lub zawilgocenia ścian lub podłoża. Wykładzinę należy układać w
pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:
- temperatura otoczenia 17-25°C
- temperatura podłoża 15-22°C
- względna wilgotność powietrza max 75%
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:
- sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory są
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zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej,
- wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montażem pozostawić w
pomieszczeniu, w którym będzie układana wykładzina i panują warunki opisane wyżej.
Wykładzinę na ten okres należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża.
5.3. Podłoża pod wykładziny
Podłoże pod wykładziny kauczukowych musi być:
- wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg
- suche (max dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzonego metodą CM nie
może przekraczać 2,5%,
- bez rys i spękań (wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed przystąpieniem do
montażu wykładzin),
- gładkie (na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej),
- równe oraz poziome (max odchylenie od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m ),
- czyste i nie pylące (powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń, jak
farby, zaprawa, lepik itp.).
5.4. Wykonanie posadzki z wykładziny
Do montażu wykładziny można przystąpić jeżeli spełnione są warunki dotyczące podłoża i
otoczenia.
Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od
krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu
wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju zalecanego przez producenta
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. W tym celu należy zwinąć
płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem.
Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy ząbkowanej.
Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10-15 min od jego nałożenia) należy dokładnie
docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem
dociskowym o ciężarze ok. 50 -70 kg. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin
należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy
użytkować przez co najmniej 48 godziny. Ułożenie szczelnych i estetycznych podłóg należy
wykonać poprzez łączenie styków wykładziny za pomocą sznura spawalniczego oraz
wykończenie brzegów przez wywinięcie wykładziny na cokół lub listwą przypodłogową.
5.5. Spawanie na gorąco.
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin po przyklejeniu wykładziny. Zbyt
wczesne przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspojenia się wykładziny na
stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Styki
wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w
powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin
zaleca się sznur o Æ 4 mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, aby
tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie sznura wykonywać w dwóch etapach:
 wstępne ścinanie spawu wykonać specjalnym nożem z założoną prowadnicą lub za
pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został
ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonać, gdy spaw
jest jeszcze ciepły.
 właściwe ścinanie spawu wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie
uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie to prowadzić dopiero po całkowitym
wyschnięciu spawu.
5.6. Spawanie na zimno.
Wykonanie spawania na zimno zaleca się w przypadku montażu drobnych elementów lub
jeżeli wprowadzanie sznura zaburzyłoby całą kompozycję kolorystyczną pomieszczenia. W
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celu wykonania spawania na zimno należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić
spoinę. Przykleić taśmę (klejącą, malarską) szerokości 2-3 cm na styku dociętych wykładzin,
a następnie naciąć taśmę wzdłuż szczeliny. W nacięcie wprowadzić końcówkę tuby tak, aby
dotykała podłoża, a następnie ciągnąć powoli wyciskając żel. Po całkowitym wyschnięciu
żelu ok. 30 min należy zerwać taśmę zabezpieczającą.
5.7. Uwagi i zalecenia końcowe.
W przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne
listwy
kompensacyjne. Gdy podłoże usytuowane jest bezpośrednio na gruncie nie należy układać
wykładziny, jeżeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej. Wykładzinę należy chronić przed
długim kontaktem z czarną gumą (podkładki pod meble, regały, sprzęt sportowy itp.)
ponieważ zostawia na niej czarne lub żółte plamy. Nie należy przesuwać ciężkich
przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie, powierzchnię zabezpieczać przed
uszkodzeniem sklejką lub innym materiałem. Nie układać w jednym pomieszczeniu
wykładziny tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych. Chronić wykładzinę przed
kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi. W przypadku stosowania materiałów takich
jak grunty, kleje, listwy montażowe innych producentów niż wykładzin należy stosować się
do zaleceń producentów tych materiałów. W celu uniknięcia problemów zaleca się, aby
całość prac powierzać autoryzowanemu wykonawcy podłóg z wykładzin kauczukowych nora.
Daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich prac montażowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych
ST.00” pkt.6
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik robót w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i
wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do wewnętrznego dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzki z
dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji
klejącej oraz innych robót „zanikających”.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie zły, posadzka z wykładziny
nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
- wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie
wykonać.
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Badania posadzki z wykładzin kauczukowych nora powinny być przeprowadzane w sposób
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
oględziny i pomiary)
- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców.
Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny kauczukowej nora przez sprawdzenie:
- przyczepności wykładziny, do podłoża.
- odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2m i poziomnicy,
odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1mm ( nie powinno przekraczać 1 mm na m)
- prawidłowości przebiegu spoin.
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2m a posadzką (nie
powinny być większe niż 2mm na całej długości łaty),
6.5. Wymagania
- Prawidłowo wykonana posadzka z wykładziny powinna spełniać następujące wymagania:
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie
dotyczy powierzchni dla których różnorodność barw jest zamierzona),
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcją producenta,
- cała powierzchnia wykładziny powinna być równa bez zmarszczeń.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiarowania robót
Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne ST.00”
7.2. Jednostka obmiaru
Rozliczeniu podlega 1m2 wykładziny , 1mb cokołu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych ST.00” pkt.8
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
dały pozytywny wynik.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie zły, posadzka z wykładziny nie powinna być
odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
- wykładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie
wykonać.
8.2. Odbiór posadzek z wykładzin
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin przeprowadzać zgodnie z normą PN-76/8841-21
„Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.". Odbiór
następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się
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na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami
i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.
Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
- prawidłowości ukształtowania powierzchni,
- połączenia posadzki z podłożem
- prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,
- wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów,
Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który
zawiera:
- ocenę wyników badań
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzki z wykładziny kauczukowej elementem
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem w/w
robót. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej SST. Wyniki
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w
SST. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienie do robót
wykładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie
powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. W
sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości)
podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym
odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac
komisji, ocenę wyników badań , wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich
usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek z
wykładzin kauczukowych po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w
wykonanych wykładzinach.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych ST.00” pkt.9
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
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SST.02.01 – Instalacja wody zimnej, ciepłej
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru montażu instalacji wody zimnej i ciepłej dla remontu hali sportowej w budynku
Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława Staszica
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających wykonanie montażu Instalacji wody
zimnej i ciepłej dla remontu hali sportowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im.
Stanisława Staszica
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Instalacja wodociągowa
Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń,
służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania
jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
1.4.2 Ciśnienie dopuszczalne instalacji
Najwyższa wartość ciśnienia wody w najniższym punkcie instalacji.
1.4.3 Ciśnienie próbne, ppróbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej
szczelności.
1.4.4 Ciśnienie nominalne PN
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze
odniesienia równej 20 °C.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z projektem, jakość i sprawdzenie materiału
na podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę:
 atest higieniczny
 aprobata techniczna
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 lub inne
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z
wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów niewpływających ujemnie na jakość wody i
powinny posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania.

2.3. Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych
 Przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego projektuje się
o odporności ogniowej równej odporności ogniowej tego oddzielenia
 Wszelkie zmiany w obrębie głównych przewodów instalacji wewnętrznej
rozprowadzającej wodę zimną na cele bytowe oraz nowe elementy wykonać jak
instalację istniejącą, czyli z rur tworzywowych PP PN10. Dla wody ciepłej i cyrkulacji
zastosować rury PN20 STABI. Na podejściach do przyborów i rozprowadzeniach w
węzłach sanitarnych należy stosować rury typu PEX. Przewody zabezpieczyć otuliną
(grubość wg Rozporządzenia). Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
2.4. Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych
Póz. Oznaczenie
Nazwa lub opis materiału
Uwagi
1
PB
Polibutylen
2
PE-X
polietylen wysokiej gęstości usieciowany
3
PP-B
kopolimer blokowy polipropylenu
4
PP-H
homopolimer polipropylenu
5
PP-R
kopolimer statystyczny polipropylenu (random)
6
PE-X/AVPE-HD
warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
polietylenu wysokiej gęstości (własności techniczne i
właściwości użytkowe jak dla materiału
wielowarstwowego - nierozdzielnego)
7
PE-X/A1/PE-X
warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
polietylenu usieciowanego (własności techniczne i
właściwości użytkowe jak dla materiału
wielowarstwowego - nierozdzielnego)
8
PP-R/A1/PP-R
warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu,
aluminium, kopolimeru statystycznego polipropylenu
(własności techniczne i właściwości użytkowe jak dla
jednorodnego materiału warstwy wewnętrznej z
ograniczeniem wydłużeń cieplnych warstwą aluminium)
Zalecany zakres stosowania przewodów z PE-X, PP-R i PB w instalacjach
wodociągowych
UWAGA: odmienny zakres może być przyjęty tylko wtedy gdy wynika to z warunków
stosowania podanych w aprobacie technicznej.
Poz

Instalacja wodociągowa
Materiał
Ciśnienie
wody zimnej
przewodów robocze [bar] wody ciepłej

1

PE-X

2

PP-R

prob ≤ 4
S<7,6
4 < prob < 6
S<5,4
6 < prob < 8
S<4,0
8 < prob <10
S<3,2
10 <prob
nie stosować
prob ≤4
S<4,8
4 < prob < 6
S<3,2
6 < prob < 8
S<2,4
8 < prob ≤ 10
S<1,9

S<7,6
S<6,6
S<5,0
S<4,0
S<6,9
S<5,5
S<4,1
S<3,3
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3

PB

10 < prob
≤4
4< prob <6
6 < prob < 8
8< prob <10
10 < prob

nie stosować
S < 10,9
S < 7,2
S<5,4
S > 4,3
nie stosować

S < 10,9
S<9,1
S<6,8
S<5,4

2.5. Materiały
Zawory zwrotne instalacji wodociągowych,
Zawory kulowe instalacji wodociągowych,
ZawBateria umywalkowa lub zmywakowa
Materiały uszczelniające:
- elastyczna taśma uszczelniająca do instalacji wodociągowych
- przędza z konopi
- pasty uszczelniające
Wzór armatury zgodnie z projektem i po uzgodnieniu z Zamawiającym
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania
specyfikacji technicznej jakość robót zgodnie z pkt. 3 wymagań ogólnych
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp. W skład sprzętu wchodzą między innymi podstawowe narzędzia
instalatorskie jak również zalecane jest użycie sprzętu specjalistycznego do cięcia rur i
nacinania (gwintowania) rur.
Wymagane jest dysponowanie przez wykonawcę prasą zaciskową do danego rodzaju rur
jaką zaleca ich producent, oraz narzędzi obsługujących dany rodzaj zastosowanego systemu
rur.
Wykonawca zobowiązany jest do używania urządzeń pomiarowych przeznaczonych do
wykonywania próby szczelności instalacji wodociągowych potwierdzonych dokumentacją od
producenta wraz z ważnym świadectwem certyfikacji
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Wykonawca może używać środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość
przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Rury należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i zbrudzeniem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
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Instalacja wodociągowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano,
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
a)
bezpieczeństwa konstrukcji,
b)
bezpieczeństwa pożarowego,
c)
bezpieczeństwa użytkowania,
d)
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e)
ochrony przed hałasem i drganiami,
f)
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem.
Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w
wodę, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji
5.2. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych
- przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków
przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie
sprężonym powietrzem.
- przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.
- w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po
ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej
- nie wolno układać przewodów wodociągowych w ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną
płytę nad przewodem.
- rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku
niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących
warunków:
a) temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0°C,
b) przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3m poniżej poziomu podłogi w
kanałach odkrywanych na całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy szczelnej
płyty nad przewodem.
- przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać
na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla
materiału z którego wykonane są rury.
- przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.
- przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy
czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
- przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny
być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
- przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
płaszczowej lub co najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe
przewodu owiniętego np. tekturą falistą) w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją
zakrywający,
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub
siły rozrywające połączenia.
- zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji
wodociągowej.
- przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być
prowadzone w odległości większej niż 0,1m od rurociągów cieplnych, mierząc od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną.
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- przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła
mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30°C.
- przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej
zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na
zewnętrznej powierzchni przewodów.
- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.
- odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od
ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:
a) dla przewodów średnicy 25mm - 3cm,
b) dla przewodów średnicy 32 do 50mm - 5cm,
c) dla przewodów średnicy 65 do 80mm - 7cm,
d) dla przewodów średnicy 100mm – 10 cm.
- przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
- przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyło 1 cm na kondygnację.
- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją
(w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
- przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji
wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.
- nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.
- minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna
wynosić 0,1 m.
- zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu
łączników
- do uszczelnienia połączeń gwintowanych należy używać elastycznej taśmy teflonowej,
przędzy z konopi lub past uszczelniających, do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować
minii lub farb miniowych
5.3. Podpory
Podpory stałe i przesuwne
- konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.
- przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań
i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą
uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne
przesuwanie się rur.
- Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i
wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać
rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie
zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie
wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów.
Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji wodociągowej
wody ciepłej i zimnej

Przewód montowany
Średnica nominalna
Materiał
pionowo"
inaczej
rury
M
m
stal węglowa zwykła ocynkowana; DN 10 do DN 20
2,0
1,5
stal odporna na korozję;
DN25
2,9
2,2
DN32
3,4
2,6
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DN40
3,9
DN50
4,6
DN65
4,9
DN80
5,2
DN 100
5,9
1
' Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację

3,0
3,5
3,8
4,0
4,5

Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB w instalacji
wodociągowej
Właściwe umocowanie instalacji do podłoża jest gwarantem jej trwałości i bezawaryjnej
pracy
Do mocowania instalacji należy stosować wyłącznie uchwytów, przeznaczonych do instalacji
z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje się do podłoża za pomocą powszechnie dostępnych
kołków rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systemów mocowań.
Tabela poniżej pokazuje wymagany rozstaw podpór dla rur wielowarstwowych w instalacji
natynkowej.
Poz. Materiał rury

1

PE-X;

Średnica nominalna rury
Ø [mm]
14
16
20
25
32
40
50
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Odległość między podporami
L [m]
1,0
1,0
1,15
1,30
1,50
1,80
2,00
2,00

5.4. Prowadzenie przewodów bez podpór
- przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w
warstwach podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z
tworzywa sztucznego (w „peszlu”). Rura osłonowa powinna być montażowo zamocowana do
podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty
podłogowej.
- w instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby
jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której
przewód jest układany.
- przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie.
5.5. Tuleje ochronne
- przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez
ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej.
- tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.
- tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej
rury przewodu:
a) co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop.
- tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około l
cm poniżej tynku na stropie.
- dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z
tworzywa sztucznego.
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- przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem
trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
- w tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.
- przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą
przesuwną tego przewodu.
5.6. Połączenia zaciskowe
Obcinanie rur: Rurę należy obcinać prostopadle do osi, posługując się nożycami lub
obcinarką krążkową. Rurę należy przecinać ostrożnie, aby nie odkształcić jej przekroju.
Kalibrowanie i fazowanie: Po obcięciu rurę należy skalibrować, używając do tego celu
kalibratora. Koniec rury należy sfazować przy pomocy rozwiertaka. Następnie trzeba usunąć
z wnętrza rury zabrudzenia lub wiórki materiału. Rurę wsunąć w złączkę, aż do pojawienia
się rury w otworze pierścienia. Do zaprasowania stosujemy zaciskarki (ręczne lub
elektryczne) oraz szczęki typu "U". W celu wykonania prawidłowego połączenia szczęki
powinny przylegać do pierścienia zatrzaskowego z PE.
5.7. Połączenie gwintowe
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny
być zgodne z wymaganiami PN-ISO7-P i PN-ISO228-1.
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą
obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej
wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu.
Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy.
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki.
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi
specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą
narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest
dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego
uszkodzenia łączonych elementów.
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.
Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z
wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), nawet
gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w
połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały
pęczniejące pod wpływem wody).
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze
nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Połączenia gwintowe
mogą być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami kontrolno –
pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli
gwintowane króćce połączeniowe armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale
rodzimym.
5.8. Montaż armatury
Montowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura)
instalacji, w której jest instalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej
zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Urządzania, po sprawdzeniu prawidłowości
działania, powinny być instalowane tak, aby zapewnić dostęp do obsługi i konserwacji. Na
każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu
użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca.
Dla baterii mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej
strony. Baterie stojące montowane są bezpośrednio na umywalkach lub zlewozmywakach.
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5.9. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej
5.9.1 Warunki wykonania badania szczelności
- badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
- jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji,
wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach
odbiorów częściowych.
- badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności
sprężonym powietrzem.
- podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia
ponad wartość ciśnienia próbnego.
5.9.2 Przygotowanie do badanie szczelności wodą zimną
- przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może
być przemarznięty.
- od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed
przekroczeniem ciśnienia roboczego.
- po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego
przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania
szczelności.
5.10. Przebieg badania szczelności wodą zimną
- do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
- podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy
minimum 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:
0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
0,2 bar przy zakresie wyższym.
- badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków
wody lub roszenia.
- po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w
najniższym punkcie instalacji.
- wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia
roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z
warunkami podanymi w tabeli .
- co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka
sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 C)
- po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji,
która była objęta badaniem szczelności.
Tabela 1
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Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji wodociągowej wykonanej z
przewodów z tworzywa sztucznego
Przebieg badania
Nazwa czynności
badania
pozytywnym
Badanie wstępne
Podniesienie ciśnienia w instalacji do
spadek
wartości ciśnienia próbnego
przewodów
Obserwacja instalacji i podniesienie
ciśnienia w instalacji do wartości
ciśnienia próbnego
Obserwacja instalacji
Podniesienie ciśnienia w instalacji do
wartości ciśnienia próbnego
Obserwacja instalacji
spadek

Czas trwania

10 minut

Warunki zakończenia
wynikiem
brak przecieków i roszenia,
ciśnienia spowodowany jest
wyłącznie elastycznością
z tworzywa sztucznego

10 minut
10 minut
----------½ godz

brak przecieków i roszenia,
ciśnienia nie większy niż 0.6 bar

UWAGA: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego
za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim
przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie
wstępne od początku.
Badanie główne:
do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym
wynikiem pozytywnym
Podniesienie ciśnienia w instalacji do
-------brak przecieków i roszenia,
spadek wartości ciśnienia próbnego
ciśnienia nie większy niż
0.2bar
Obserwacja instalacji
2 godziny
UWAGA 1: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania
głównego za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie.
W takim przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe
badanie, poczynając od początku badania wstępnego.
UWAGA 2: badanie główne zakończone wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze
szczelności, z wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego, których producent
wymaga przeprowadzenia także innych badań, nazwanych badaniami uzupełniającymi.
Badanie uzupełniające:
do badania uzupełniającego jeżeli takie badanie jest wymagane przez producenta
przewodów z tworzywa sztucznego, należy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym
zakończonym wynikiem pozytywnym.
Przebieg badania (czynności i czas ich trwania) oraz warunki uznania wyników badania za
zakończone wynikiem pozytywnym, powinny być zgodne z wymaganiami producenta.
Tabela 2
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, instalacji wodociągowej wykonanej z
przewodów metalowych (ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje albo miedzi)
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Połączenia Przebieg badania
przewodów
Nazwa czynności

Czas
trwania

Warunki uznania wyników badania za
pozytywne
brak przecieków i roszenia,
szczególnie na połączeniach i
dławnicach

spawane,
podniesienie ciśnienia w instalacji
lutowane,
zaciskane*', do wartości ciśnienia próbnego
kołnierzowe
obserwacja instalacji
Gwintowane

½ godziny

j. w. ponadto manometr nie wykaże
spadku ciśnienia,

brak przecieków i roszenia,
szczególnie na połączeniach i
dławnicach
j. w. ponadto ciśnienie na manometrze
obserwacja instalacji
½ godziny
nie spadnie więcej niż 2 %,
* połączenia przewodów zaciskane dokręcaniem lub zaprasowywaniem
podniesienie ciśnienia w instalacji
do wartości ciśnienia próbnego

UWAGA: w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania wstępnego
za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie. W takim
przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie
wstępne od początku.
Badanie główne:
do badania głównego należy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym zakończonym
wynikiem pozytywnym
Podniesienie ciśnienia w instalacji do
spadek
wartości ciśnienia próbnego
Obserwacja instalacji

--------

brak przecieków i roszenia,
ciśnienia nie większy niż 0.2 bar

2 godziny

UWAGA : w przypadku nie spełnienia chociaż jednego warunku uznania badania głównego
za zakończone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia się negatywnie.
W takim przypadku należy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe
badanie, poczynając od początku badania wstępnego.
5.11. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej wodą ciepłą
Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą
zimną należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o
temperaturze 60 °C.
5.12. Wykonanie płukania instalacji:
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może
być przemarznięty. Płukanie należy prowadzić przy odłączonych urządzeniach i przy
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otwartych zaworach. Należy instalację przepłukiwać tak, aby doszło do całkowitej wymiany
wody w instalacji i zgodnie z wiedzą i doświadczeniem wykonawcy do stwierdzenia
skuteczności płukania, to znaczy aż do stwierdzenia wypływu niezanieczyszczonej wody
płucznej.
5.13. Wykonanie izolacji
5.13.1. Przed przystąpieniem do robót należy:
- przeprowadzić wymaganą próbę szczelności rurociągu
- wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania
- potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
5.13.2. Przygotowanie instalacji do izolowania:
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub
uszkodzoną powłoką antykorozyjną.
5.13.3. Wykonanie izolacji rurociągów- otulinami:
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej.
Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie
suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy
powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Zakładanie otulin przeprowadzić należy ściśle według wskazań producenta dla danego
rodzaju otuliny, oraz wiedzy i doświadczenia wykonawcy. Wskazane jest użycie szablonu do
cięcia i nacinania otuliny w celu dokładnego jej przylegania i końcowego wyglądu
estetycznego. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób
zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji
wodociągowej:
6.2.1 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót
poprzedzających.
6.2.2 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą
wykonywane przez innych pracowników tego samego lub innego wykonawcy.
6.2.3 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do
następujących rodzajów robót:
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,
b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,
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c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części
wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części
zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek,
d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian,
osadzenie stopni włazowych i drabinek
6.2.4 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania
instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych
odbiorem.
6.2.5 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać
odbioru międzyoperacyjnego.
6.3. Odbiór techniczny - częściowy instalacji wodociągowej
Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części
instalacji wodociągowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na
przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanałach nie przełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w
warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru
końcowego (technicznego).
6.3.1 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
6.3.2 W ramach odbioru częściowego należy:
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi
zmian w tym projekcie,
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi
specyfikacji technicznej, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
6.3.3 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które
były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych
badań odbiorczych.
6.3.4 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac
należy ponownie dokonać odbioru częściowego.
6.4. Odbiór techniczny - końcowy instalacji wodociągowej
6.4.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po
spełnieniu następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) instalację wypłukano, napełniono wodą,
75

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.
6.4.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
d) protokoły odbiorów technicznych – częściowych,
e) protokoły wykonanych badań odbiorczych,
f) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty
urządzeń ciśnieniowych,
g) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
h) instrukcję obsługi instalacji.
i) karty techniczne urządzeń
6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań,
a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- sprawdzenie staranności wykonania połączeń, zamocowania, oraz estetyki
- sprawdzenie działania armatury
- szczelności należy sprawdzić:
 w miejscach połączenia złączy elastycznych z podejściem dopływowym
 szczelność zamknięcia
 szczelność urządzenia (brak wycieków poza wylewką).
6.6. Badania przed przystąpieniem do wykonania izolacji z otulin:
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić:
- potwierdzenie wykonania próby szczelności rurociągu
- zakończenie prac zabezpieczenia antykorozyjnego
- powierzchnię izolowaną odnośnie jej zanieczyszczenia
- zgodność materiału i parametrów otuliny z projektem
- stan materiału otuliny ; otulina musi być sucha, nieuszkodzona, czysta
6.7. Badania w czasie robót izolacyjnych
- dokładność wykonania
- przyleganie otuliny do otuliny, oraz do rurociągu
- sposób mocowania klipsami, maskownicami systemowymi lub taśmą lepiącą, staranność i
skuteczność klejenia
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót.
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.7
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
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Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną.
8.3. Odbiór techniczny - końcowy instalacji wodociągowej
8.3.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po
spełnieniu następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) instalację wypłukano, napełniono wodą,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.
8.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
d) protokoły odbiorów technicznych – częściowych,
e) protokoły wykonanych badań odbiorczych,
f) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty
urządzeń ciśnieniowych,
g) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
h) instrukcję obsługi instalacji.
i) karty techniczne urządzeń
j) karty przeglądów instalacji i urządzeń
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót,
zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-8l/B-10700.02
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych
ocynkowanych
PN-8 l/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu
PN-ISO 7-1:1995
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nieuzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-EN 10242:1999 Łączniki z żeliwa ciągliwego
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SST.02.02 – Instalacja kanalizacji
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru montażu Instalacji kanalizacji sanitarnej dla remontu hali sportowej w budynku
Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława Staszica
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających wykonanie Instalacji kanalizacji
sanitarnej dla remontu hali sportowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im.
Stanisława Staszica
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Instalacja kanalizacyjna
Instalację kanalizacyjną stanowią układy połączonych przewodów, przyrządów i urządzeń,
służące do odprowadzania nieczystości z budynku, spełniającą wymagania jakościowe
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków.
1.4.2. Wpusty kanalizacyjne – są urządzeniami odprowadzającymi wodę opadową lub
pochodzącą z awarii instalacji wodnej wewnątrz budynku do deszczowej lub sanitarnej
instalacji kanalizacyjnej. Wpusty wykonuje się z żeliwa lub tworzywa sztucznego, odpornego
na uszkodzenia mechaniczne a ich konstrukcja zależy od przeznaczenia użytkowego.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z projektem oraz za jakość i sprawdzenie
materiału na podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę:
 świadectwo dopuszczenia
 aprobata techniczna
 certyfikaty
 lub inne
2.3. Materiały
- rury kanalizacyjne PVC wraz z gumową uszczelką
- złączki PVC dla zastosowanych rur
- uchwyty mocujące rury PVC do ścian
- materiał smarujący, ułatwiający poślizg łączonych rur
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- należy zastosować wpust odpływowy zgodny z projektem.
- materiały uszczelniające dla danego systemu
- materiał do wykonania połączeń klejonych,
Urządzenia
- umywalka
- brodziki posadzkowy
- wanienka do mycia nóg
- odwodnienie liniowe posadzkowe
Należy stosować podczas montażu rury i łączniki pochodzące z tego samego „systemu”,
posiadającego wymagane dokumenty o przydatności do zastosowania w budownictwie
zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze” i normy PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu”.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania
specyfikacji technicznej jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp. Do cięcia rur wygna jest piła o drobnym uzębieniu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Wykonawca może używać dowolnych środków transportu, które nie wpłyną negatywnie
na jakość przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone
przed przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Rury z tworzyw sztucznych należy w miarę możliwości przewozić w fabrycznych
opakowaniach. Należy zachować środki ostrożności aby nie doprowadzić do odkształceń lub
uszkodzenia rur i złączek, chroniąc je przed zabrudzeniem.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
Do rozpoczęcia montażu instalacji kanalizacji można przystąpić po stwierdzeniu przez
kierownika budowy że:
— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do
prowadzenia robót instalacyjnych,
— elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym
5.2. Prowadzenie przewodów
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Prowadzenie instalacji powinno być zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Projektowanie instalacji powinno być
zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu".
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do
przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze
powyżej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i
ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych powinna wynosić
0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy
zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy
działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki
przewodu powyżej +45ºC. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo
w bruzdach lub kanałach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego
swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą
przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej
powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale
stan plastyczny.
Przy przejściach przez przegrody w miejscach wyznaczonych w projekcie należy zastosować
kołnierz ogniochronny do przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych.
5.3. Podejścia
Podejścia są to przewody łączące przybory sanitarne (umywalki, miski ustępowe, wanny itd.)
z pionem lub przewodem odpływowym (poziomem). Podejścia do przyborów sanitarnych i
wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku
przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść
wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%.
5.4. Mocowanie przewodów
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.
Powinny one mocować przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych
średnica przewodu (mm):
50-110
1,0 rozstaw (m)
>110
1,25 rozstaw (m)
Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.
Aby połączyć instalację kanalizacyjną wykonaną z rur tworzywowych z instalacją żeliwną,
należy w część kielichową dołącznika HT z uszczelką manszetową włożyć bosy koniec rury
żeliwnej. Średnice wewnętrzne manszet dołączników HT dostosowane są do średnic
zewnętrznych rur żeliwnych. Syfony odpływowe można łączyć z instalacją kanalizacyjną za
pomocą złączek przejściowych. W kielich złączki kolanowej/przejściowej należy włożyć
manszetę (w zależności od średnicy zewnętrznej rury odpływowej syfonu można
wykorzystać manszety o średnicy wewnętrznej 32, 40 lub 50mm). Następnie po
posmarowaniu wewnętrznej części manszety środkiem poślizgowym wsunąć w środek rurę
odpływową syfonu. Istnieje również możliwość alternatywnego połączenia instalacji z rurą
odpływową syfonu: z kielicha kolana lub trójnika o średnicy 40 lub 50mm należy wyjąć
uszczelkę wargową, a w to miejsce należy włożyć jedną z manszet.
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, należy zapewnić jej
odpowiednie wentylowanie. Można to uczynić dwojako: poprzez zastosowanie rur
wywiewnych lub kominków (grawitacyjnie) albo poprzez zawory napowietrzające.
5.5. Piony
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Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna
być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu
wynosi 0,07 m, a dla pionów prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10 m.
5.6. Przewody odpływowe (poziomy)
Piony kanalizacyjne przechodzą w poziomy odpływowe pod podłogą najniższej kondygnacji.
Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie
spada poniżej 0°C powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od
poziomu podłogi do powierzchni rury wynosiła 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia
przewodów przed uszkodzeniem.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od
średnicy przewodu wynoszą:
dla przewodu średnicy
100 mm — 2,5%,
jw., lecz
150 mm — 1,5%,
jw., lecz
200 mm — 1,0%.
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie
technicznym, mogą wynosić ± 10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów.
5.7. Montaż przyborów i urządzeń

5.8. Rurociągi PVC
5.8.1. Cięcie rur
Rurę, która jest przycinana na placu budowy należy najpierw oczyścić, a potem wyznaczyć
miejsce jej przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach, a przede
wszystkim należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Aby zachować kąt prosty należy
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korzystać ze skrzynki uciosowej. Przed wykonaniem połączenia przycięty bosy koniec należy
oczyścić z zadziorów i zukosować pod katem 15º za pomocą pilnika Nie należy przycinać
kształtek.
5.8.2. Połączenia wciskane
Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie
silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem
rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10mm Końcówki kształtek można
całkowicie wsunąć do kielichów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Badania
- sprawdzenie zgodności zastosowania materiałów zgodnie z projektem
- sprawdzenie zgodności z projektem odnośnie prowadzenia (dopuszczalne odchylenia od
pionu 1cm na kondygnację).
- sprawdzenie staranności wykonania połączeń i zamocowania, oraz estetyki wykonania.
6.2.1 Badanie szczelności
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:
a) pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą
na całej wysokości,
b) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
c) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowogospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego
pion z poziomem poprzez oględziny.
6.3. Odbiór techniczny - częściowy
Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.
6.3.1 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
6.3.2 W ramach odbioru częściowego należy:
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi
zmian w tym projekcie,
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi
specyfikacji technicznej, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności
odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
6.3.3 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które
były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych
badań odbiorczych.
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6.3.4 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac
należy ponownie dokonać odbioru częściowego.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań,
a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót.
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.7
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór techniczny - końcowy
8.4.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po
spełnieniu następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) instalację wypłukano, napełniono wodą,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.
8.4.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,,
c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
d) protokoły odbiorów technicznych – częściowych,
e) protokoły wykonanych badań odbiorczych,
f) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty
urządzeń ciśnieniowych,
g) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
h) instrukcję obsługi
8.5. Odbiór końcowy
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Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót,
zawartych w umowie. Przy odbiorze końcowym muszą być spełnione wymagania określone
w punkcie 6.
Do odbioru robót wykonawca przedstawia:
-zaświadczenia jakości materiałów
-protokoły odbiorów częściowych
-zapisy w dzienniku budowy
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-81/C-10700
PN-84/B-01701

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunku.
PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych
ocynkowanych.
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu
PN-ISO 7-1:1995
Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nieuzyskiwaną na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-EN 329:1998
Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe do brodzików
podprysznicowych. Ogólne wymagania techniczne
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SST-03.01 – Instalacja elektryczna

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych dla remontu hali sportowej w budynku Liceum
Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława Staszica
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej dla remontu hali sportowej w budynku
Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stanisława Staszica
1.4. Określenia podstawowe
Ogólne określenia ogólne dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”
2.2. Wymagania dotyczące materiału
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z projektem oraz za jakość i sprawdzenie
materiału na podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę:
świadectwo dopuszczenia
aprobata techniczna
lub inne
2.3 Zastosowane materiały
- przewody:
- N2XH 3x1,5 mm2
- N2Xh 3x2,5 mm2
- końcówki kablowe
- rura Rl22 LSOH
- oprawy oświetleniowe LED
- Rozdzielnica elektryczna zgodnie z schematem
- Klawiatura DALI
- Kontroler sterujący DALI min 24 opraw
- Programowanie, uruchomienie testy systemu sterowaniem ośw.
- Metalowa kaseta zabezpieczająca klawiaturę DALI oraz włącznik przepustnicy
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- Łącznik świecznikowy do załączania przepustnic
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania
specyfikacji technicznej jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”
4.2. Transport materiałów
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez:
o szczelne zalutowanie powłoki metalowej lub założenie na oczyszczonej powłoce
kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie
kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy
przylepnej.
Transport kabli należy wykonać z zachowaniem następujących warunków:
o kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli
masa kręgu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, przy
czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica
zewnętrzna kabla,
o zaleca się przewożenia bębnów z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza się
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub w
przyczepach,
o bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów powinny być ustawione na
krawędziach tarcz (oś bębna pozioma, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać; stawianie bębnów z
kablami w skrzyni samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla
należy układać poziomo (płasko),
o zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z
kablami,
o umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się
wykonywać za pomocą żurawia; swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Składowanie materiałów
Składowanie poszczególnych rodzajów materiałów powinno być zgodne z następującymi
warunkami:
o kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach
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o bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach; bębny powinny
być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone poziomo
(płasko),
o osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; zaleca się składowanie
zestawów montażowych oraz rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze
nie przekraczającej +20°C
o rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach, w pozycji pionowej,
o rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w
pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż -15°C i nie wyższej niż
+25°C w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia
wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych,
o rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie
jak rury instalacyjne sztywne, lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co
najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden
na drugim.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót.
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
5.2. Trasowanie
Trasowanie należy wykonać, uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając
bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna być prosta i łatwo dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów.
Trasa powinna przebiegać w liniach prostych, równoległych lub prostopadłych do ścian i
stropów.
5.3. Obróbka kabli:
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych, łączenie przewodów należy wykonywać w
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym. W przypadku łączenia przewodów nie należy
stosować połączeń skręcanych.
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości.
Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne.
Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi
i dodatkowe naprężenia.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzeń
mechanicznych.
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk jest przystosowany
Żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia:
proste, nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie
przystosowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące
uszkodzenia struktury zakończenia żyły,
z końcówką,
z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie.
5.4. Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń
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skręcanych.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia.
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.
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
ocynowania).
5.5. Instalacje w rurach osłonowych z tworzyw sztucznych
Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych należy stosować tam, gdzie ich wytrzyj małość na
uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca. Jeżeli konieczna jest większa wytrzymałość
lub zachodzi potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego budynku, należy układać
przewody w rurach metalowych. Rury należy układać w odpowiednio przygotowanych
bruzdach, prefabrykowanych kanałach, zakrytych później tynkiem, a jeżeli konstrukcja ścian
nie pozwala na to - po wierzchu, mocowane do podłoża na konstrukcjach wsporczych.
Należy jednak pamiętać, że taki sposób układania rur obniża estetykę pomieszczenia i w
związku z tym można go stosować w pomieszczeniach technicznych.
Trasowanie należy wykonać zgodnie z punktem 5.2.
Na przygotowanej trasie należy układać rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do
podłoża. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji
elektrycznych, bez względu na rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do
podłoża (ścian i stropów) w sposób trwały.
Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.
Zmiany kierunku trasy należy dokonywać przy użyciu odpowiednich elementowi kątowych i
rozgałęźnych (złączek kątowych i rozgałęźnych).
Można wykonywać łuki na trasach. Spłaszczenie średnicy rury na łuku nie może być większe
niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Promień gięcia rury oraz zastosowane złączki muszą
zapewnić możliwość swobodnego wciągania przewodów.
W zależności od przyjętej technologii montażu łączenie rur między sobą oraz ze sprzętem i
osprzętem należy wykonać poprzez:
- wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z równoczesnym uszczelnieniem,
- wkręcanie w sprzęt i osprzęt nagwintowanych końców rur,
- wkręcanie lub wsuwanie nagrzanych końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z
równoczesnym uszczelnieniem,
- wsunięcie nagrzanego końca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość i
przelotowość wykonanego rurowania zamontowanego sprzętu, osprzętu i połączeń.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego (np.
sprężyny instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywać do tego celu przewodów, które zostaną
potem użyte w instalacji.
5.6. Układanie kabli w budynkach
5.6.1. Wymagania ogólne
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Kable w budynkach można układać:
- bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami,
- na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nośnych umocowanych do ścian,
stropów lub konstrukcji stalowej,
- w kanałach pod poziomem podłogi lub w kanałach ściennych,
- w rurach lub blokach kablowych ułożonych pod poziomem podłogi.
Bezpośrednie wmurowanie kabli w ściany, posadzki lub stropy jest zabronione.
W pomieszczeniach należy układać kable bez osłony włóknistej , a opancerzenie
zabezpieczyć przed korozją.
W pomieszczeniach ogólnie dostępnych kable ułożone na wysokości do 2,5m powinny być
chronione do tej wysokości na całej długości osłoną zamkniętą w postaci rury stalowej.
5.6.2. Odległości kabli od rurociągów
Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli od rurociągów wynoszą dla:
- rurociągów sprężonego powietrza, wentylacyjnych, wodociągowych i gazów palnych
o ciśnieniu do 0,05 MPa – 0,2 (1) m,
- rurociągów cieplnych izolowanych wodnych i parowych – 0,5 (1) m,
- rurociągów cieplnych nie izolowanych wodnych i parowych – 1,2 (1,2) m,
- rurociągów z cieczami palnymi – 1 (1,5) m,
- innych urządzeń technologicznych – 1 (1,5) m.
Uwaga: wartość w nawiasie dotyczy rurociągów wymagających okresowej konserwacji.
Jeżeli z uzasadnionych względów zachowanie tych odległości nie jest możliwe, to kabel
należy chronić od uszkodzeń mechanicznych za pomocą rur metalowych lub innych trwałych
osłon na całej długości skrzyżowania lub zbliżenia. W przypadku skrzyżowania osłona
powinna być wydłużona z każdej strony o 0,5m, a w przypadku rurociągów z płynami
palnymi o 1,0m.
5.6.3. Wprowadzanie kabli do budynków
Kabel przy wprowadzaniu do budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami
mechanicznymi osłoną wmurowaną w fundament lub ścianę.
Jako osłony mogą być stosowane rury betonowe, kamionkowe lub stalowe, przechodzące
przez całą grubość fundamentu lub ściany budynku. Osłona w postaci rury powinna mieć
wewnętrzną średnicę równą co najmniej 1,5-krotnej średnicy zewnętrznej kabla; osłonę
należy ułożyć ze spadkiem na zewnątrz budynku.
Do rur stalowych nie należy wprowadzać pojedynczych kabli jednożyłowych.
Wprowadzając kabel do budynku, należy na zewnątrz pozostawić zapas kabla w postaci pętli
ułożonej w ziemi przed rurą wpustową wmurowaną w ścianę lub w fundament budynku.
Po wciągnięciu kabla do wnętrza pomieszczenia przez rurę, oba końce rury należy
uszczelnić, aby zapobiec przedostawaniu się wody do wnętrza budynku.
5.6.4. Przejścia kabli przez ściany i stropy
Przejście kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy wykonywać
w rurach, blokach i innych osłonach otaczających.
W przypadku przejścia kabli przez ściany lub stropy oddzielające pomieszczenia wilgotne,
niebezpieczne pod względem wybuchowym lub takie, w których istnieją pary i gazy żrące,
rury należy uszczelnić materiałem odpornym na niszczące działanie środowiska.
Jeśli miejscowe warunki nie wymagają oddzielenia jednego pomieszczenia od drugiego,
przejście kabli przez ściany i stropy można wykonać bez osłon przez dostatecznie duże
otwory wykonane w ścianach lub stropach w taki sposób, aby kabel nie stykał się
bezpośrednio ze ścianami i tynkiem.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpożarowego powinny mieć klasę
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach nie będących
oddzieleniami przeciwpożarowymi, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60 powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.
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W przypadku zastosowania rur stalowych nie należy do nich wprowadzać pojedynczych kabli
jednożyłowych.
5.6.5. Skrzyżowania kabli z innymi kablami i przewodami
Przy skrzyżowaniach kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, np.
przewodami kabelkowymi, przewodami w rurkach, długość w świetle między nimi powinna
wynosić co najmniej:
- 50mm – przy skrzyżowaniu kabli o napięciu znamionowym do 1kV
- 150mm – przy skrzyżowaniu kabli o napięciu znamionowym powyżej 1kV.
Przy układaniu kabli obok przewodów gołych, wiodących prąd, należy zachować odległości
od nich równe odległościom tych przewodów od ścian, konstrukcji wsporczych itp.
5.7. Montaż osprzętu kablowego
Do łączenia i zakańczania kabli stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania polskich
norm i określony w projekcie linii.
Montaż osprzętu kablowego powinien być wykonywany ściśle wg instrukcji lub kart
montażowych danego rodzaju sprzętu.
Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwość
niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych (wilgoci, pyłów itp.) na izolację kabli
oraz montowanych połączeń i zakończeń.
5.8. Montaż aparatury
Aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki,
tablice. W tym celu należy:
- wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych,
- zamocować profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatów i listew
zaciskowych,
- zamontować listwy zaciskowe,
- w razie potrzeby zamontować korytka do układania przewodów,
- zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,
- oczyścić styki aparatów z (jeżeli występują) konserwantów,
- wykonać połączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami
zaciskowymi,
- wykonać (opisać) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
- wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,
- wykonać połączenie części metalowych obudów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE.
W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające
z pokrywami osłaniającymi części pod napięciem.
Aparaty zabezpieczające zainstalowane przed licznikiem należy osłonić pokrywą
przystosowaną do plombowania.
Wszystkie aparaty należy montować w położeniu przewidzianym przez producenta.
Aparaty wydzielające duże ilości ciepła należy instalować w odległości co najmniej 15 do
20mm od innych aparatów.
Przewody w skrzynkach, szafkach, tablicach układa się w wiązkach na uchwytach, korytkach
lub luźno między zaciskami aparatów i listew.
Przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10mm2 należy stosować
końcówki kablowe.
Przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie i (dla przewodów o
przekroju żyły powyżej 6mm2) zastosować końcówki kablowe.
5.9. Badania i próby
Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.”
zawiera wymagany zakres prób odbiorczych. Norma wymaga aby każda instalacja przed
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przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom i próbom celem sprawdzenia, czy
zostały spełnione wymagania normy. Przed przystąpieniem do prób należy udostępnić
wykonującym sprawdzenie instalacji, dokumentację techniczną wraz z protokołami oględzin i
prób cząstkowych wykonanych podczas montażu (dotyczy pomiarów elementów, które
zostały zasypane ziemią lub zalane betonem).
5.9.1. Oględziny
Oględziny to pierwszy etap pomiarów, który należy wykonać przed przystąpieniem do prób
przy odłączonym zasilaniu, z zachowaniem ostrożności celem zapewnienia bezpieczeństwa
ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.
Oględziny mają potwierdzić, że zainstalowane urządzenia:
- spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach;
- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy
- nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo;
- mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
- właściwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe;
- właściwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparaturę;
- są wyposażone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;
- zapewniony jest dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw.
5.9.2. Próby
Norma zawiera zakres prób odbiorczych, które w zależności od potrzeb są następujące:
o próba ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń
wyrównawczych;
o pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
o sprawdzenie ochrony przez separację obwodów;
o pomiar rezystancji podłóg i ścian;
o sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej;
o pomiar rezystancji uziemienia uziomu;
o sprawdzenie biegunowości;
o próba wytrzymałości elektrycznej;
o próba działania;
o sprawdzenie skutków cieplnych;
o pomiar spadku napięcia.
Opisane w normie metody wykonywania prób, są podane jako zalecane, dopuszcza się
stosowanie innych metod, pod warunkiem, że zapewnią równie miarodajne wyniki.
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę tą i próby
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny
niezgodności.
5.9.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały
zastosowane.
Należy stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznych oraz ich zgodność z obowiązującymi normami.
Sprawdza się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-447:2001.
5.9.4. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i
nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych:
Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i kompatybilność
dostosowania do warunków pracy urządzeń:
o zabezpieczających przed skutkami prądu przeciążeniowego
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o zabezpieczających przed skutkami prądu zwarciowego
o ochrony różnicoprądowych
o zabezpieczających przed przepięciami
o zabezpieczających przed zanikiem napięcia
o do odłączania izolacyjnego.
Należy sprawdzić prawidłowość:
- nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających,
- zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli stanu izolacji oraz
innych, jeśli takie przewidziano w projekcie,
- doboru urządzeń ze względu na selektywność działania,
- doboru przewodów do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym oraz ich
zabezpieczeń przed przetężeniami.
Należy sprawdzić zgodność wykonania z wymaganiami PN-IEC 60364-4-43:1999, PN-ffiC
60364-4-473:1999, PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60364-5-52:2002, PN-IEC 60364-553:2000, PN-IEC 60364-5-523:2001, PN-IEC 60364-5-537:1999.
5.9.5. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:
- odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego obwodu,
- środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego,
- wynikającym z potrzeb sterowania,
- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad,
- wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych,
- odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych,
- wyłączania do celów konserwacji,
- wyłączania awaryjnego.
Sprawdzenia dokonuje się na zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-4-46:1999, PN-IEC
60364-5-537:1999 oraz PN-EN 61293:2000
5.9.6. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od
warunków środowiskowych oraz ze względu na:
- konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,
- obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,
- narażenia mechaniczne,
- promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne,
oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące,
Sprawdza się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-3:2000, PN-ffiC 60364-4-443:1999 i
PN-IEC 60364-5-51:2000.
5.9.7. Oznaczenia przewodów
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów polega na stwierdzeniu odpowiedniego
oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz
ocenieniu, czy kolory zielono-żółty i jasnoniebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia
przewodów fazowych.
Sprawdzenia dokonuje się na zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-5-54:1999, PN-EN
60445:2002 oraz PN-EN 60446:2004.
5.9.8. Umieszczanie schematów, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodów,
łączników, bezpieczników, zacisków itp.
Należy sprawdzić umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.
Należy sprawdzić, czy:
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się
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we właściwym miejscu,
- obwody, łączniki, bezpieczniki, zaciski są oznaczone w sposób umożliwiający ich
identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz innych środkach informacyjnych,
- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze
znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,
- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie
pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.
Ocenia się zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60038:1999,
PN-EN 60617-7:2002(11), PN-EN 60617-11:2002(11), PN-EN 60617-6: 2002(U),
PN-88/E-08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-92/N- 01256/03.
5.9.9.Połączenia przewodów
Należy sprawdzić, czy:
- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu,
- izolacja nie naciska na połączenia,
- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody.
Należy zbadać zgodność wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2001, PN-EN 60998-21:2001, PN-EN 60998-2-2:1999, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN 61210:2000.
5.9.10. Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych
Każda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna być
zakończona wystawieniem protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów.
Protokół z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierać:
1. nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe;
2. miejsce pracy badanego urządzenia;
3. rodzaj pomiarów;
4. nazwisko osoby wykonującej pomiary;
5. datę wykonania pomiarów;
6. spis użytych przyrządów i ich numery;
7. szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów, lub inny sposób jedno
znacznej identyfikacji elementów badanej instalacji ;
8. liczbowe wyniki pomiarów;
9. uwagi;
10. wnioski.
Każde badanie instalacji elektrycznych zarówno z bezpiecznikami, z wyłącznikami
nadmiarowo-prądowymi jak i z wyłącznikami różnicowoprądowymi, powinno być
udokumentowane protokołem z tych badań, który powinien zawierać informacje o wynikach
oględzin i badań oraz informacje dotyczące zmian w stosunku do dokumentacji i odchyleń od
norm i przepisów, z podaniem części instalacji, których to dotyczy.
Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne
zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca pomiary
może korzystać z pomocy osoby nieposiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, lecz musi
ona być przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urządzeniach elektrycznych.
Odbiór instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być zakończony protokołem
badań odbiorczych.. Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do
wpisu w książce obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
6.2. Kontrola jakości
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Wszystkie fazy i procesy technologiczne wykonywanych robót podlegają sprawdzeniu
jakości w trakcie ich prowadzenia. Ze względu na zanikający charakter robót wykonawca
powinien wykazać szczególną dbałość o nadzór i kontrolę robót.
W trakcie i po zakończeniu robót należy dokonywać kontroli, zwracając uwagę na:
sprawdzenie zgodności miejsca montażu drzwiczek w stosunku do projektu
sprawdzenie wytrzymałości zamocowania
sprawdzenie estetyczności zamocowania i obrobienia powierzchni wokół drzwiczek
sprawdzenie czy nie doszło do uszkodzenia powierzchni obok wykuwanej bruzdy
sprawdzenie swobodnego otwierania i zamykania
sprawdzenie dostępności do instalacji w otworze rewizyjnym

6.3. Opis badań
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez oględziny i
pomiary
- sprawdzenie wytrzymałości, estetyczności dostępności, swobodnego otwierania przez
oględziny
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań,
a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
- spełnieniu warunków opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3
7. PRZEDMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót.
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.7
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”
8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót,
zawartych w umowie. Zamontowane drzwiczki muszą otwierać zamykać się swobodnie bez
zacięć i naprężeń. Powierzchnia lakieru nie może być zarysowana.
Do odbioru robót wykonawca przedstawia:
- zaświadczenia jakości materiałów
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- protokoły odbiorów częściowych
- zapisy w dzienniku budowy
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy i przepisy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2003 nr 207
poz.2016)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.
690) wraz z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138)
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),
w tym w szczególności:
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa
długotrwała przewodów
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa
i sterownicza
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-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie.
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
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