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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

I. Ogólna specyfikacja techniczna kod CPV - CPV 45215000-7 

1. Wstęp 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

'( 5. Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości robót 

7. Odbiór robót 

8. Podstawa płatności 

9. Przepisy związane 

li. Szczegółowa specyfikacja techniczna w zakresie poszczególnych robót 

2.Roboty budowlane 

1.1. Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1 
1.2. Roboty w zakresie burzenia CPV 45111100-9 
1.3. Docieplenie ścian CPV 45214620-2 
1.4. Rusztowanie CPV 44212310-5 
1.5. Roboty malarskie CPV 45442100-8 
1.6. Stolarka drzwiowa i okienna CPV 45421000-4 
1.7. Obróbki blacharskie CPV 45261310 
1.8. Więźba dachowa kod CPV : 4561100-5 
1.9. Izolacje termiczne i akustyczne Kod CPV 45323000-7 
1.1 O. Pokrycia dachowe kod CPV 45261210-9 
1.11. Wykonanie robót tynkarskich CPV454100004 
1.12. Roboty murowe CPV-45262500 
1.13. Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach: 45430000 
1.14. Roboty ziemne Kod CPV 45111200 
1.15. Zbrojenie 45262300 
1.16. Betonowanie CPV-45262300-4 
1.17. Chodniki z kostki betonowej CPV45233250-6 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją Rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w 
Plemiętach 

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych 
asortymentów robót. 

1.4. Określenia podstawowe- użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

następująco: 

1.4.1. Obiekt budowlany 
· Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
· Budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z urządzeniami i instalacjami 
· Obiekt małej architektury 

1.4.2. Budynek: 
Obiekt budowlany, który trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. Budowla: 
Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury jak sieci 
techniczne, budowle ziemne, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, sieci uzbrojenia terenu a także części budowlane urządzeń 

technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.4. Obiekt małej architektury: 

Niewielkie obiekty, a w szczególności piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki itp. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa): 

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruch pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do jego usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Inżynier: 
Osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez 
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawdzenie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w 
rozumieniu art.27 ustawy z dnia 07. 07 .1994 Prawo Budowlane - Inżynierem określa się 

inspektora nadzoru - koordynatora. 
1.4.7. Kierownik budowy: 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowazrnona do kierowania robotami do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.8. Kosztorys ofertowy: 
Wyceniony przedmiar robót. 

1.4.9. Przedmiar robót: 
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.10. Laboratorium: 
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Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 

1.4.11. Materiały: 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
specyfikacjami technicznymi , zaakceptowane przez Inżyniera . 

1.4.12. Odpowiednia zgodność: 
Zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych 

1.4.13. Polecenie Inżyniera: 
Wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.14. Projektant: 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej . 

1.4.15. Zadanie budowlane: 
Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno -
użytkowych . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją 

projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkim i wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnym oraz 
dziennik budowy i ST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 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 wymieniania w warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu z rysunku. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonym wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i 
wpłynęło to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Zabezpieczenie odbywa się przez: 
· Wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej 
· Oznaczenie przejść 
· Oznakowania terenu budowy 
· Zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem 
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 kontraktu i wykończenia robót 
Wykonawca będzie : 

· Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
· Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5. 7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użycia . 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego określonego odrębnymi przepisami. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
tj. rurociąg i, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiadać będzie za 
wszelkie spowodowane przez niego spowodowane działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przep1sow dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby 
personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają 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 ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
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2. Materiały. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilościom wskazaniom zawartym w 
SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęty powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i 
wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca dostarcza Inżynierowi kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu . 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
nie korzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów . Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych . Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, za własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach na teren 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 SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakichkolwiek błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wynik badań materiałów i 
robót , rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów doświadczenia z 
przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię . 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
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Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia potrzebne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz robót. Wykonawca dostarcz Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym 

procedury badań . Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

6.4. Raport z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań . 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli , 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
badań wskażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
· Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych; 
· Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 

6.7. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującym i przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden za drugim, bez przerw. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności : 

Datę przekazania wykonawcy placu budowy 
·Termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
·Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach 
· Uwagi i polecenia Inżyniera 
· Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót 
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·Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
· Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
· Dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 
· Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadził 
· Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy- do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 
·Protokół przekazania terenu budowy 
• Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne 
·Protokóły odbioru robót 
· Protokóły z narad i ustaleń 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakichkolwiek dokumentów budowy spowoduje ich natychmiastowe 
odtworzenie w formie pisemnej przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Odbiór robót. 
7.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegające następującym etapom odbioru: 
· Odbiorowi częściowemu 
· Odbiorowi ostatecznemu 
· Odbiorowi pogwarancyjnemu 

7.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier. 

7.3. Odbiór ostateczny robót 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
7.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 

7.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół ostatecznego 
odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
· Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy 
· Dziennik budowy 
· Deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
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· Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 7.3 „Odbiór ostateczny robót". 

8. Podstawa płatności. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne podlega ustawie: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U.nr19, poz. 117, zmiany : nr96, poz.959, nr.116, poz.1207) Dla 
określenia wartości robót budowlano - instalacyjnych konieczne jest sporządzenie przedmiarów 
robót z podstawą wyceny i ilością materiałów wyliczonych wg norm zużycia oraz sporządzenie 
kosztorysu inwestorskiego. Podstawą ich sporządzenia jest: 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno - użytkowym 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem a 
Wykonawcą. 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego ( Dz.U. nr 202 poz. 2072) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. nr 198 poz. 2041) Ustawy 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu.( Dz. U. nr 130 poz.1387) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami) kontroli 
Przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań odnośnie wykonywanych robot 
Inne dokumenty i instrukcje 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, (tom I, li, Ili, IV,V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania odbioru sieci instalacji, Badawczo- Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej 
INSTAL Warszawa, 2001. 

li. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRSIE POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE- KOD CPV 45111300-1 
1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót rozbiórkowych 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie 
następujących robót: . 
- rozebranie balustrad 
- demontaż drzwi 
- rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 
- rozebranie obróbek blacharskich z blach nie nadających się od użytku 
- rozebranie podłoża z betonu żwirowego 
- wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki , 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.Materiały 

Nie występują 
3.Sprzęt 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4.Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych . 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, 
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, 
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i 
sposobem wykonywania prac, 
- pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p., 
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 
- rozbiórkę rozpocząć od odłączenia przez osobę uprawnioną napięcia elektrycznego, 
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- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny 
odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia, 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w 
miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych, 
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy ogólnie obowiązujące , 

- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych 
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzić. 
- Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 
- Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać 
rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
- Więźbę dachową rozbierać ręcznie . Materiał odnieść poza obręb budynku. 
- Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

5.2. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu. 
6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5 
7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 
8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 

Reguluje umowa. 
1 O. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru 

2. Roboty w zakresie burzenia - KOD CPV 45111100-9 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót burzeniowych 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera . 
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2. Materiały 

2.1. Dla robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 

wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną 

i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 

Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. 

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 . do 5.3. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

[1m3] 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

1 O. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

3. Docieplanie ścian CPV 45214620-2 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru docieplenia ścian 
1 .. 2. Zakres stosowania SST 

13 



Biuro Inżynierskie PS P . EKT 
<łró-330 MeŁV\,o, 1Sog LĄ..Szewo <22-

teL: 500 05<2 463 NIP: <276-2-32--67-73 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu ocieplenie budynku płytami styropianowymi lub płytami z wełny mineralnej metodą lekko
mokrą wg przedmiaru robót w systemie BOLIX lub równoważnym. 
W skład tych robót wchodzi: mocowanie do ścian systemu warstwowego, składającego się z 
materiału termoizolacyjnego w postaci płyt styropianowych, lub płyt wełny mineralnej, warstwy 
zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami mocującymi są zaprawa klejowa i łączniki 

mechaniczne czyli kołki posiadające atest. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz porządkowych obowiązujących na terenie Ośrodka 

Jądrowego Świerk 
2. Materiały 

Mocowanie podstawowe 
systemu. 
Termoizolacja 
Warstwa zbrojona 
systemowej. 
Podkład pod tynk 
Wyprawa tynkarska 
Płyty styropianowe 
Współczynnik przewodzenia ciepła 
Maksymalna temperatura stosowania 
Gęstość objętościowa 

Chłonność wody po 24 godz. 
Klasyfikacja ogniowa 
Płyty z wełny mineralnej 

- Zaprawa systemowa i kołki mocujące dla danego 

- Płyty styropianowe gr.12cm frezowane 
- Siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie 

- Systemowy środek gruntujący. 
- Tynk mineralny systemowy 
- Parametry techniczne: 

- A10 0,028W/m0c, 
- + 60°C, 

- 15kg/m3
, 

-1,8% 
- samo gasnąca 

- niepalne płyty z wełny mineralnej przeznaczone do 
docieplania w technologii bezspoinowego systemu 
dociepleń o grubości 12cm 

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu - Klej systemowy dostosowany do warunków 

Siatka zbrojąca 

Tynk mineralny 

Kolorystyka 

atmosferycznych, 
siatka z włókna szklanego (impregnowanego 

przeciwalkalicznie) o gramaturze 145 g/m2
, 

- systemowy tynk mineralny kolorowy lub biały 

dwukrotnie malowany farbą silikonową 
- dobór koloru wg palety barw - po uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i sprawdzenie materiału na podstawie dokumentów 
przedstawionych przez producenta lub dostawcę (świadectwo jakości, aprobata techniczna). 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta. 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę 
uprawnioną. 

4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości 

dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami 
Szczegółowej specyfikacji technicznej i polskim normami. 
Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. 
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 
5.1 Wykonanie systemu dociepleń 

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami 
dotyczącymi wykonania systemu dociepleń, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków 
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru 

6. Kontrola jakości robót 
. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. W trakcie odbioru robót należy uwzględniać wymagania producenta systemu dociepleń . 
. Ocena jakości powinna obejmować: 
-sprawdzenie jakości materiałów, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót 
tj. kontrola przygotowania podłoża, kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej, kontrola 
wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania 
gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykończeniowej ( tynku i 
malowania) Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest:- m2 

. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu .. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały oraz czynności. 
Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

9. Podstawa płatności 
Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony 
zakres robót. Cena obejmuje: 
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
-wykonanie systemu ocieplenia ścian budynków, 
-uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
-usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem. 

10. Przepisy związane 
PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
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PN-EN 13162:2002 
(WN). 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej 

PN-EN 13499:2005 Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
Warszawa 2002 

4. Rusztowania - CPV-44212310-5 

1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru rusztowania 

2. Rusztowanie 
2.1 Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo 
rusztowanie musi być dopuszczone do ubytkowania przez uprawnione osoby nadzoru 
technicznego. Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla 
danego typu rusztowania. Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi . 
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. 
2.2. Informacje techniczne 

Rusztowanie systemowe 
konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki, konstrukcyjnej są jednoznacznie 
narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, służącą do utrzymywania osób, 
A/ Schemat rusztowania systemowego 
hs - wysokość przęsła 
ws- szerokość przęsła 
Is - długość przęsła 
1. stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, 
otwarte ramy, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami 
pionowymi, klamry stężeń oraz inne elementy używane jako wzmocnienie pionowo 
2. stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 
poziome 
3. słupek poręczowy ; rura z łącznikami umożliwiające zamontowanie poręczy na ostatniej 
kondygnacji rusztowania 
4. stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służące do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia 
konstrukcyj n ego 
5. węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych, 
6. Stężenie wzdłużne 
7. Stojak: element pionowy 
8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku 
9. Południca: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem 
dłuższego wymiaru rusztowania 
10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 
11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 
stojakami 
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej. służący 
do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych 
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13. Południca wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu 
przejścia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej nisz 3m ( w rusztowaniach 
systemowych ) 
14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię 
16. Dźwigar mostujący : podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca obciążenie, 

i mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań 
17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 
składający się z dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami 
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu 

19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, 
składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami 
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach 
komunikacyjnych - zabezpieczają rusztowania przed upadkiem z wysokości przedmiotów i 
materiałów budowlanych 
21. Poręcz główna 
22. Poręcz pośrednia 
23. Bortnica : krawężnik 
24. Zabezpieczenie boczne 
25.Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji 
26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur złącze krzyżowe : złącze używane do 
łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym złącze obrotowe: złącze używane do 
łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze równoległe : złącze używane 
do łączenia dwóch równoległych rur złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur 
współosiowo wzdłuż linii prostej 
B/ Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań - zakres stosowania systemu 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . 
Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań 

opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego 
przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub tez takiej 
instrukcji nie posiada. Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez 
producenta rusztowania powinna zawierać : 
1 . Nazwę producenta z danymi teleadresowymi ; 
2.System rusztowania ; 
3.rusztowanie ramowe ; 
4.rusztowanie modułowe ; 
5.rusztowanie ruchome lub inne; 
6.Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań 
na typowe i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
7.Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych : 
8.Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania 
projektu technicznego ; 
9.Dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążenie wiatrem) , przy którym eksploatacja 
rusztowań jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego : 
1 O.Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego 
( wciągarki ) 
11. Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ; 
12. Warunki montażu i demontażu rusztowania. 
13.Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych 
14.Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego; 
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15.Specyfikację elementów które nalezą do danego systemu rusztowania ; 
16.Wzór protokołu odbioru; 
17.Wymagania montażowe i eksploatacyjne 
18.Zasady montażu i demontażu rusztowania 
Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji mona ocenić, czy dany 
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania 
rusztowania ) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzan i a dodatkowego projektu 
technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami 
systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania. W przypadku , gdy 
budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie 
nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny 
powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. 

2.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań 
Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio 
dokumentować . Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich 
dokumentów związanych z tymi działaniami. 

Wzorcowy schemat działań i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowań 
Krok 1 - każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy 
założony schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i 
eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać szkice i 
na podstawie tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy 
rusztowaniem typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z 
zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów spoza 
systemu należy wykonać projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy 
nietypowym. 
Krok 2 - montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 
rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać 
instrukcję montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej stosuje się 

instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu 
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego rusztowania 
Krok 3 - najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 
zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu 
odbioru rusztowania. 
Uwaga : rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru 

2.4. Schemat rusztowania niesystemowego 
Definicje 
Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 
Rusztowanie robocze 
konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służą 
do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 

Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na 
wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy 
rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 
Rusztowanie ochronne 
konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 
ludzi oraz przedmiotów; 
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Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania 
pracy , lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są 
np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako 
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest 
ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew określają instrukcje montażu 

poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia 
polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły wyrywającej kotwy 
oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte są w instrukcji 
montażu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym. Kotwy na 
skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób umożliwiający przeniesienie 
obciążeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umożliwiać swobodne poruszanie 
się po rusztowaniu i być wykonane możliwe najbliżej węzła rusztowania oraz prostopadle do 
ściany. Po wejściu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i 
sposób wygrodzenia tej strefy określono w przywołanym wcześniej rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest również zwrócenie uwagi na zachowanie 
porządku na budowie (nieskładowanie materiału i sprzętu montażowego w ciągach 

komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).Rusztowania systemowe 
mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne. 
(wzór) 
Logo firmy montażowej 
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA 

1. Numer rejestracyjny protokołu : ..... .... ........ ............. .. ..... .. .. ....... ............................................... . 
2. Data odbioru rusztowania: ......... .. .... ........ ............. .. ..... .... ............. ......... ... ... ... .... ... ......... .. ...... . 
3. Wykonawca montażu rusztowania: ........................................................................................ . 

4. Użytkownik rusztowania (zleceniodawca montażu} : ... ... ... .. . ... ... ... .. .. ....... ....... ..... . ... ... .. . 

5. Miejsce montażu rusztowania i jego powierzchnia (objętość) : ... ... ... ... ............... ... ... .. .... ........ . 

6. Typ rusztowania: ..... ..... .................... ...... ... ............... .. ........................................................... . 
7. Dopuszczalna nośność podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2 ..... .. ........... . 
8. Wykonawca przekazał użytkownikowi następujące dokumenty odbiorowe: 
a) dokumentację techniczną (statykę) rusztowania, .. .. .. ... ......... ... ..... .......... ... .... . 
b) instrukcję eksploatacji rusztowania, ..... ... ... ....... ... .......... .... . .. . ... .. ......... . .... . 
c) inne: ... ....... ........ ........... .................. ....... ...... ...... ...... ............. ...... ... ... ....... ... .... .. ....... . . 
9. Oświadczenie : wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym protokołem jes 
kompletne 
zostało zmontowane zgodnie ze sztuka budowlaną, dokumentacją techniczno-eksploatacyjną 
(dawniej DTR) i instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Montaż wykonali uprawnieni montażyści. 
Komisja odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag. 
10. Skład komisji odbiorowej: 

Użytkownik .................... .... ..... .. ..... .. ... .. ... ..... .. ... ... ... .......... . 

Użytkownik ......................................... ..... ... ........... ........ .... . 
Wykonawca ............. .. ...... ...... ... .. .. ..... ... .... ........ .... .... ..... ..... . 
(imiona i nazwiska) (podpisy) 
11 .Data zgłoszenia rusztowania do demontażu: ..... ........ ... .. ... ....... ... ....................................... . 

19 



Biuro Inżynierskie PS PR01.JEKT 
<łró-330 /V\etV\;O, 1Soguszewo <22 

teL: 500 05<2 4ró3 N IP: <łJ-ró-232-ró J--J-3 

3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa 
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone 
zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. z 2003 nr.47 poz.401). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i wT, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca 

3.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora w imieniu Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii 
inspektora. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 

4. Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania 
realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Po przejęciu terenu budowy 
Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robót przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca wykona trwałe ogrodzenia strefy bezpieczeństwa wokół obiektu , ustawi znaki 
i tablice ostrzegawcze, wykona zastawy zabezpieczające na dachu i daszki zabezpieczające nad 
wejściami do budynku wynikające z warunków prowadzenia robót oraz będzie je obsługiwał w 
czasie trwania robót. We własnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidłowego 

zabezpieczenia robót. Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu 
prowadzenia robót obciągają Wykonawcę. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie możliwe 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
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terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających z zanieczyszczenia gruntu substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
placu budowy. Materiały budowlane będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane polarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące BHP przy robotach budowlanych. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi 
Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. 
Sposób przeprowadzenia "Instruktażu" i udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr. 180, poz 1860). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w 
trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do 
pracy na zajmowanym stanowisku. Przy wykonywaniu robpt dachowych istnieje poważne 

niebezpieczeństwo upadku z wysokości zarówno robotników jak i materiałów czy narzędzi. 

Dekarze powinni być wyposażeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokości co najmniej 25 
cm do poruszania się na pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obuwie, zgodne z wymogami 
BHP. Przy pracy na dachu - zwłaszcza na dachach stromych i wilgotnych, a także przy pracy na 
krawędzi dachu - robotnicy muszą być bezwzględnie zabezpieczeni linką do wystających, 

wytrzymałych części budynku. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach , 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
10. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania 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 jakości 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
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przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

11. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST w terminie 
przewidzianym kontraktem . Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Miejsce 
składowania i przekazania zostanie ustalony w protokole przekazania placu budowy przy udziale 
przedstawiciela właściciela. Pozostały materiał z rozbiórek i innych prac towarzyszących należy 
przewozić transportem samochodowym. Dobór środków transportu pozostaje po stronie 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów z rozbiórki w miejscu 
przeznaczonym do tego celu. Dobór odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we 
własnym zakresie oraz ponosi koszty składowania i utylizacji materiałów z rozbiórki. 

12. Przepisy związane i obowiązujące: 
12.1. Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. Przy 
wykonywaniu robót zachować warunki bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących się znaleźć w pobliżu miejsca (strefy ) remontu, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia 
Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych /Dz.U. nr. 13 z 
dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych część I - Roboty 
ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, 
wyd. li oraz w dostosowaniu do warunków techniczno - organizacyjnych podanych w Katalogach 
Norm Prawa dla tego rodzaju robót Roboty, materiały i urządzenia do wykonywania w/w robót 
winny odpowiadać integralnie wymogom określonym w niżej wymienionych polskich i branżowych 
normach 

12.2. Polskie Normy (PN): 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN-M-47900-1 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry. 
PN-M-47900-2 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M-47900-3 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
PN-M-47900-4 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 
12.3. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz.2016 z późn. zm. 
- Ustawa z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z dnia 9 lutego 2004r. z 
późniejszym zmianami) 
- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm., ostatnia 
nowelizacja Dz.U z dnia 10.05.2006r Nr 79, poz. 551) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska , z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr62/2001, poz. 627) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628) 
- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z późn. zmianami) 
- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów- Rozp. 
Min. lnfr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) 
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13. Określenia podstawowe 
Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez inspektora. 
Polecenie inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

5.Roboty Malarskie Kod CPV 45442100-8 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami remontowymi 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania wewnętrznego i zewnętrznego . Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań 
odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących 
wykonania powłok malarskich wewnętrznych . 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne". Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic , olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentacje robót malarskich stanowią: 
• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. 
Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia 
na budowę, 

• projekt wykÓnawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , 
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• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
użytkowego , 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. 
Nr 202, poz.2072), 
• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późn . zmianami), 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających , z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych, 
• dokumentacja powykonawcza czyli wcześn i ej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustaw 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
• Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one 
zawierać : 

•wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 
• specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
• sposoby wykonania powłok malarskich, 
• kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich, 
• wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 
• warunki użytkowania powłok malarskich. 

2. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mięć : 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana 
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi, albo deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejską , albo oznakowanie 
znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany", termin przydatności do użycia podany na opakowani 
2.1. Rodzaje materiałów 

2.2.1 . Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
·farby emulsyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901 :2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
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•odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
·środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
• rozcieńczalniki , w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii , spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
• środki do odtłuszczania , mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

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

3. Sprzęt i narzędzia 
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować : 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
•pędzle i wałki, 
• mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
·agregaty malarskie ze sprężarkami, 
• drabiny i rusztowania. 

4. Transport 
4.1. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych . Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

5. Wykonania robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych 
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), 
·wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe , 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
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·całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 
nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
•wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) 
z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana bedzie 
powłoka malarska, 
nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona 
i odtłuszczona. Tynki zwykłe 
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/8-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych) . 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać 
śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić 
odpowiednią zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna. 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnie dokładnie odkurzona, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, 
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względne 

powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach 
zamkniętych należy zapewni odpowiednią wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub 
lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi 
oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie 
robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonic 
przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna 
zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
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• czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw, 
·zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 

5.3.2 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w 
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy 
prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho 
i na szorowanie oraz na reemulgacje, 
b) aksamitna-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja 
projektowa, 
d) bez uszkodzeń , prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.1.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach: 
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
·dla pozostałych podłoży , po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinny być objęte w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru, 
•podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
• wykonanie napraw i uzupełnień , wilgotność podłoża , zabezpieczenie elementów metalowych, 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-101 OO, czystość powierzchni , wykonanie napraw 
i uzupełnień , zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni , 
wykonanie napraw i uzupełn ień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) 
należy ocen iać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni 
metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
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Wilgotność podłoży należy oceniać przy Użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagowa. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3„ odnotowane w 
formie protokołu kontroli , wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.1.2. Badania materiałów 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
·czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
•wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninie. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

w przypadku farb ciekłych : 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
•kożuch , 

• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i 
nakładania powłok malarskich. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
• zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 
•jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
•prawidłowości przygotowania podłoży, 
·jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze 
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
·sprawdzenie zgodności barwy i połysku , 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
•sprawdzenie przyczepności powłoki , 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 
z odległości około 0,5 m, 
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b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
d) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę należy 
uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
e) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 1 O oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobra, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409: 1999, 
f) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra 
namydlona szczotka 
z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; 
powłokę należy uznać za odporna na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. Obmiar robót 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 
powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, 
okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody 
obmiaru. Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, 
krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich 
rzutu. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownik budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taka formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 
• dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów 

i wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbioru podłoży, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna 
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
·jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki 
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawi je ponownie do odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, ( 
·wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawca. 
9. Podstawa płatności 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
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• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu , 

• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi , 

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
• zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
• przygotowanie podłoży, 
• próby kolorów, 
• demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
• wykonanie prac malarskich, 
• usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• likwidacje stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości do 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowa mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 

1 O. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN-68/8-10020 Roboty murowe z cegły . Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe . Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-89/8-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901 :2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz . 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 
1990r. 
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych IT8 część 8: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003r 

6. Stolarka drzwiowa i okienna, CPV-45421000-4 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej PCV. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej aluminiowej . 

1.4. Określenie podstawowe. 
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45215000-7". 
Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. 
Mogą być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) 

zamykająca od góry otwór. 
Ościeżnica - rama wykonana z drewna, PCW, metalu osadzona w ościeżu (drzwiowym albo 
okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe, lub okienne. ( 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z przedmiarem 
robót, ich zgodność z ST „Wymagania ogólne. Kod CPV 45215000-7", SST i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
UWAGA! Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lub złożeniem zamówienia do producenta 
drzwi, zobowiązany jest do sprawdzenia szczegółowych wymiarów drzwi przewidzianych do 
wymiany wymiarów drzwi obciążają wykonawcę. 

2. Materiały. 
2.1. Wbudować stolarkę_kompletną wykończoną wraz z okuciami. 

Rodzaj, wymiary i miejsce montażu określono w dokumentacji projektowej. 
Stolarka aluminiowa powinna być wykonana z kształtowników aluminiowych. Kształtowniki 

aluminiowe powinny posiadać pozytywną opinię (atest) pod względem zdrowotnym, wydany przez 
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Stolarka powinna być dopuszczona do stosowania w 
obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej na podstawie dokumentów 
zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 
04.92.881). Stolarka drzwiowa powinna spełniać wymagania norm normatywów 
wyszczególnionych w pkt. 1 O niniejszej SST. 

2.3. Okucia budowlane: 
2.3.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowa - osłonowe. 

2.3.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki okiennej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma. 

2.5. Uszczelki. 
Do uszczelnienia szyb stosować uszczelki z kauczuku etylenowa - propylenowego EPDM 
spełniającego wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych. 

2.6. Składowanie drzwi. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub miejscach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Drzwi należy składować wg. Instrukcji producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą. 

3. Sprzęt. 
3.1.0gólne wymagania dotyczące sprzętu_podano w Specyfikacji Technicznej ,;wymagania ogólne. 
Kod CPV 45215000-7" pkt 5. 
Roboty można wykonywać przy użyciu typu sprzętu polecanego przez producenta lub dowolnego 
sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
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4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu_podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania 
ogólne. Kod CPV 45215000-7" pkt 6. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg instrukcji producenta. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót_podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45215000-7" pkt 2 
5.2 Przygotowanie ościeży . 

5.2.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia 
ościeży, ośnieża należy naprawić i oczyścić. 

5.3. Osadzenie i uszczelnianie stolarki. 
Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w oścież zgodnie z 
wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki drzwiowej . 
Ościeżnice montuje się na specjalnych kołkach dołączanych do wyposażenia drzwi przez 
producenta. Po sprawdzeniu pionowości zamontowanych ościeżnic, zwilża się mur wokół ościeżnic. 
Lukę pomiędzy ościeżnicami a ścianą wypełnia się pianką poliuretanową , ale tak, aby pozostawi 
miejsce na jej „przyrost". Zaraz po wypełnieniu tej przestrzeni pianką, montuje się skrzydła drzwi i 
okien lub zakłada rozpory, które zapobiegają zdeformowaniu ościeżnic przez piankę. Tak 
zamontowane ościeżnice pozostawia się na czas polimeryzacj i pianki określony przez jej 
producenta, po czym nadmiar pianki obcina się nożem, równo z krawędzią ościeżnicy. Na tak 
osadzone ościeżnice zakłada się skrzydła, po czym sprawdza się ich poprawne otwieranie i 
zamykanie, a w razie potrzeby reguluje się je ręcznie na zawiasach. 
• Ustawienia drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie: 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie 
więcej niż 3 mm. 
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. 
• Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
• Osadzone drzwi po zamontowaniu należy oczyścić z resztek materiałów montażowych i umyć. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1 . Ogólne zasady kontroli jakości robót_podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45215000-7" pkt 7. 

6.1.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/8-10085 dla stolarki 
drzwiowej. 
6.1.2 Ocena jakości powinna obejmować: 
• Sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
• Sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. Obmiar robó( 
7.1 . Ogólne zasady_obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45215000-7" pkt 8 
Jednostką obmiarową robót jest: 
• [szt.] wbudowanej stolarki drzwiowej 
• [m2] wbudowanej stolarki aluminiowej i PCV 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót_podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45215000-7" pkt 9 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnienie w 
punkcie 5. 

9. Podstawa płatności~ 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne. Kod CPV 45215000-7" pkt 9. 
9.2 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad przedstawionych 
w Specyfikacji Ogólnej. 

10. Przepisy związane. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/8-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. 
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. 
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z późn. Zmianami). 

7. Roboty blacharskie kod CPV 45261310 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem opracowania są. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich 
1.2 Zakres SST -
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 
oraz elementami wystającymi ponad dach budynku: 
Obróbki blacharskie. 
2. Materiały 
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Blacha stalowa powlekana 
Blacha powinna odpowiadać normom PN-61/8-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 
0,55 mm, 
2.2 Spoiwo 
Spoiwo cynowa-ołowiane LC 60 w prętach. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowie powinno być 
potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
2.3 Gwoździe 
Do obróbek i pokryć z blachy stosuje się gwoździe. 
2.4 Listwy uszczelniające 
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Do zamocowania obróbek blacharskich przy kominach zastosowano listwy aluminiowe uszczelniające . 
3. SPRZĘT 
3.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi , które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz przyjazne dla środowiska. 
4. TRANSPORT 
4.1 Transport materiałów 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton , 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy 
układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny byś układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpływa niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 :1999, 
5.2 Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 
stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach . Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 
wody z obszaru dylatacji. 
5.3 Listwy uszczelniające 
Listwy uszczelniające należy zamocować do ścian przewodów wentylacyjnych oraz ogniomurów za 
pomocą łączników rozporowych ocynkowanych. Rozstaw łączników co 30 cm. 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
6.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, itp. 
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
6.3 Odbiór listew 
Odbiór listew polega na : 
sprawdzeniu poziomego ułożenia listew, 
sprawdzeniu rozstawu zamocowań, 
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sprawdzeniu uszczelniania kitem twardoplastycznym. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż 1 mm na długości najdłuższego boku przewodu. 
6.4 Zakończenie odbioru 
Odbioru obróbek blacharskich potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
1. ocenę wyników badań, 
2. wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
3. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
7. OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest 
Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe [m] 
wykonanych rynien lub rur spustowych. Dla pokryć (deskowania) z blachy trapezowej obmiar 
robót należy wykonać w m2 powierzchni ułożenia. 
7 .2. Zasada obmiaru 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
8. PODSTAWA Płatności 
8.1. Pokrycie dachu blachą 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługą sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podkładu, ; 
- wykonanie obróbek blacharskich dachu blachą płaską powlekaną ręcznie z przygotowaniem 
łapek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z 
uszczelnieniem, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
8.2. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
8.3. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Normy 
PN-B-02361: 1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej. 
Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny i rury dachowe i elementy wyposażenia z PCV. Definicje, wymagania 
badania. 
8.2. Inne dokumenty i instrukcje 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r 

8. Więźba dachowa kod CPV : 4561100-5 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji dachowej drewnianej 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacj i 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych Specyfikacją 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót 
2. Materiały : 
Drewno. 

Konstrukcje nośne powinny być wykonane z tarcicy iglastej , sortowanej wytrzymałościowo, 
odpowiadającej klasie sortowniczej C-24 określonej w dokumentacji projektowej i trwale 
oznakowanej. 
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. Należy wykonać z drewna twardego np. 
dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. 
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna drewna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/0-
09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować 
zgodnie z PN-EN-338. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż : 

18% w konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem, 
23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny 
być- w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-75/0-96000 i PN-82/0-
9402 oraz PN-EN 350-1-2. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo 
powinna być przeprowadzana przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych 
(licencjonowanych) brakarzy. 
Łączniki mechaniczne 
-stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ , śrub, wkrętów do 
drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. Powinny spełniać wymagania PN-8-03150:2000 oraz PN
EN912. Łączniki mechaniczne powinny być zabezpieczone przed korozją - w zależności od klasy ich 
użytkowania . 

Preparaty efo zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach 
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/IV.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem i przed 
działaniem korozji powinny spełniać wymagania podane w aprobacie technicznej. 
Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. 
Wykonanie elementów konstrukcji drewnianych. - zasady ogólne. 
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Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym 
(dokumentacją techniczną). 

Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości 
podanych w dokumentacji technicznej. 
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości i wysokości 
elementu nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub 
podanych poniżej : 
±.O, 1 mm przy wymiarze od O do 5mm 
.±_0,5 mm przy wymiarze od 6 do 25mm 
.±.1. O mm przy wymiarze od 26 do 1 OO mm 
.±.2,0 mm przy wymiarze od 101do250mm 
±.5,0 mm przy wymiarze od 251 do 1200mm 
.±.10,0 mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm 
.±.15,0 mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm 
.±.20,0 mm przy wymiarze ponad 6000mm. 
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą jakości 

zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości. 
Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych - w zależności od zakresu ich zastosowania nie 

powinna być wyższa niż przewidziana normą PN-B-03150:2000. 
Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we 
wszystkich stadiach ich wykonania. 
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed wilgocią, 
korozją chemiczną, biologiczną i ogniem powinny być podane w dokumentacji technicznej (projekcie 
budowlanym). 
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną powinien być 

zgodny z instrukcją producenta. 
Wykonanie połączeń. 
Połączenia powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Złącza i na łączniki mechaniczne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Składowanie elementów. 
Elementy konstrukcji z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem, na podłożu utwardzonym, odizolowanym od podłoża warstwą folii lub 
składowanych na podkładach z materiałów twardych na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. 
3.SPRZĘT 

Sprzęt używany do układania izolacji musi być zaakceptowany przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny 
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Przekroje, rozmieszczenie i montaż elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Przy wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek. 
Wymiary szablonu i elementu montowanego należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
Długość elementu nie powinna różnic się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż+/- 1mm. 
Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać : 

+/- 20 mm w przypadku wiązarów, 

+/- 10 mm w przypadku krokwi. 
Deskowanie oraz montaż łat i kontrłat na połaci dachowej- o ile projekt nie przewiduje inaczej -

powinno być wykonane z desek, co najmniej li klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo 
klasy KG sortowanej wytrzymałościowo. 
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Szerokość desek powinna być nie większa niż 180 mm, a grubość min. 25 mm. Otwory po sękach nie 
powinny przekraczać 20 mm. 
Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i ułożone stroną dordzeniową ku dołowi 

oraz przybite do każdej krokwi, co najmniej jednym gwoździem o dł. Równej, co najmniej 2,5 - krotnej 
ich grubości. Czoła desek powinny się stykać krokwiach w przypadku dachu i na krawędziakach w 
konstrukcji pomostu - zgodnie z 'll'Ytycznymi z dokumentacji technicznej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST „Warunki Ogólne" reszta jak poniżej. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszych 

warunków. 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 
Przy odbiorze materiałów drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu , rodzaju, klasy, 

wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 

podstawie oględzin i częściowych zapisów w dzienniku budowy. 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 

sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za pomocą 
taśmy lub miarki stalowej oraz sprawdzenie wilgotności drewna. 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
prawidłowość wykonywania połączeń, 
zabezpieczenia drewna, 
wymiary elementów, 
prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i pionie, 
prawidłowość wykonania połączeń klejonych, 
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. 
Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Polega 
na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Podstawę 
kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji drewnianych stanowią następujące dokumenty: projekt 
techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z 
dokumentacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
pełną dokumentację powykonawczą, 

protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
protokoły z badań międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających , 

wyniki sprawdzania dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 
wyniki stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, 
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pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego projektu, stwierdzenie: 
zgodności z dokumentacją techniczną, 
prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 
Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 
Prawidłowości wykonania złączy , 

Prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
Nie przekroczenia odchyłek wymiarowych i całej konstrukcji. 
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. 
Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji w tym 
bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają 
warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie 
ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń . 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

podsumowanie wyników badań, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 
wykaz usterek ze wskazaniem ich usunięcia, 

wnioski dotyczące dalszego postępowania . 

W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 

9. Izolacje termiczne i akustyczne Kod CPV 45323000-7 
1. WSTĘP 

1. 1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z wykonywaniem 
izolacji termicznych i akustycznych 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1 . 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji termicznych i akustycznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu 
odpływowi ciepła z budynku 
Izolacja akustyczna warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 
rozprzestrzenianiu się hałasu 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 
2. MATERIAŁY 
Płyty z wełny mineralnej gr. 25 cm jako ocieplenie i izolacja akustyczna stropu 
Wyrób: Niepalny 
Przewodność cieplna 
Obciążenie charakt. ciężarem własnym 
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą 

Format 1000x600 grubość od 50 do 200 mm 

0,31 kNlm2 
< 0,3 kglm2 

0,039 [WlmK] 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 
al niskim współczynnikiem przewodności cieplnej 
bi małą gęstością objętościową 

40 



( 

Biuro Inżynierskie PS PRO.J K T 
26-330 MeŁV\,o, 1Sog uszew o 22 

tel: 5 00 0 5 2 .L/- 6 3 NIP: 276-23 2 -67-7 3 

cl małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
dl duża trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu 
el odporność na wpływy biologiczne 
fi odporność na preparaty chemiczne, z których się stykają 
gl brakiem wydzielania substancji toksycznych 
Zależnie od zastosowania użyte materiały powinny mieć dostateczną wytrzymałość na działanie 
obciążenia użytkowego oraz wymaganą odporność ogniową 
3. SPRZĘT 
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z wlw pozycjami w 
poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych 
Podłogi, stropy 
Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie z projektem 
budowlanym 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa powinna być wykonana z materiałów w stanie 
powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być chronione przed zwiększaniem 
stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, aby 
zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękoszczelnych. Izolacje wykonywane z płyt 
powinny być układane na spoinę mijaną. 
Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie dalszych 
robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport 
materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach lub 
pomostach 
Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie 
Materiały izolacyjne należy układać na podłożu którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na 
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej 
Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie należy umieścić pasek materiału 
izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek powinien być punktowo 
przymocowany do ściany 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymogami odpowiednich norm podmiotowych 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 właściwym i normami. 
Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem , a budzą wątpliwości, 
powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 
6.2. Odbiory międzyfazowe 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
al po przygotowaniu podłoża pod izolację 
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bi po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
Odbiór powinien obejmować: 
al sprawdzenie materiałów 
bi sprawdzenie wytrzymałości , równości , czystości i stanu wilgotności podłoża 
cl sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
dl sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. 
el sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
6.3. Odbiór końcowy robót izolacyjnych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanej izolacji z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzi n 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór izolacji powinien obejmować: 
al sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
bi sprawdzenie prawidłowości ukształtowania warstw izolacyjnych 
cl sprawdzenie połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub 
opukiwanie) 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów izolacyjnych; badania należy wykonać 
przez oględziny 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
z wełny mineralnej gr. 25 cm obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej 
1 O. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN ISO 6946+A1 :199 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła . Sposób obliczeń" . 

PN-B-02025: 19991AT1 :2000 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej" 
PN-82?8-02402 „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń" 

PN-8218- 02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne" 
PN-EN ISO 717-2:1999 „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych:. 
PN-802151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania". 
PN-B-028621Az1: 1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych". 
PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja" 
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PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania" 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia" 
PN-B-231116:1997 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 
BN-72/6363-02 Płyty styropianowe palne i samogaszące. 

BN-78/6755-08 Płyty z wełny mineralnej. 
PN-75/B-23100 Wyroby z wełny mineralnej 
PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń. 

10.2. Inne dokumenty 
„ Rozporządzen i e Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie" - jednolity tekst zawarty 
w Dz .. U. Nr 15/99, poz. 140 z późn iejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434 
Instrukcja ITB nr 293/90 „Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach" 
Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie" 
Instrukcja ITB nr 345/97 „Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych 
przed hałasem zewnętrznym komunikacyjnym" 
Instrukcja ITB nr 346/97 „Zasady i metody zabezpieczeń akustycznych przegród wewnętrznych w 
istniejących budynkach mieszkalnych" 
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych" Dz. U. Nr 
162, poz. 1121 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producentów. 

1 O. Pokrycia dachowe kod CPV 45261210-9 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót z wykonywaniem 
pokrycia dachu blachą powlekaną dachówkową 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem pokrycia dachu blachą powlekaną dachówkową. 
1.4. Określenia podstawowe 
Pokrycie - warstwa chroniąca obiekt przed opadami atmosferycznymi poprzez pokrycie połaci 
dachowych blachą. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora. 
Pokrycie dachu powinno zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji , 
2. MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych blachą powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą 
cynku (275 g/m2

) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające. 

Występuje w arkuszach o wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
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Inne blachy płaskie: 
blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5 + 0,55 mm, arkusze o wymiarach 
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm 
blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5 + 0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm 
blacha miedziana grubości 0,5 + 0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 
Blachy profilowe, grubości 0,5 + 0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 1 O mikrometrów. 
Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. 
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem. 
Blachy dachówkowe grubości 0,5 + 0,7 mm obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte 
powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 
Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860 + 7200 mm. 
3. SPRZĘT 
Specjalistyczny sprzęt dekarski 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego ( 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska . 

4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny. 
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania gontów przed dłuższy okres czasu należy: 
bezwzględnie usunąć folię ochronną 

składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych 
oddzielić materiał od podłoża minimum 20 cm. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie środki transportu: 
samochód skrzyniowy o ładowności 5 + 1 O ton 
samochód dostawczy o ładowności 0,9 tony 
ciągnik kołowy z przyczepą 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej, wzdłuż środka transportu. 
jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu 
nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów ( 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
WYKONANIE ROBÓT 
Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych w p. 5.2 
wykonania podłoża. 
Przed przystąpieniem do układania właściwego pokrycia powinny być wykonane obróbki blacharskie 
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych 
elementach przechodzących przez pokrycie dachowe z możliwością zastosowania tzw. fartuchów 
blaszanych na pokrycie od strony okapu. 

Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju 
pokrycia, zgodnie z PN-B-02361: 1999 
równość powierzchni deskowania powinna taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a 
łatą o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 1 O 
mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej) 
równość połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 
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krokwiach (przy podkładzie z łat) lub na 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi) 
podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien m1ec 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. 
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych około 20 
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym 
lub kitem asfaltowym. 
w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujących 
zaleceń: 
łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 
pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym 
wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 
Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów 
i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. 
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: 
blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą 
piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi 
wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozję miejsc ciętych, 
po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 
powierzchni blach, 
blachodachówki należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając 
uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać 
poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w 
dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i 
w kalenicy - w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi, 
przed montażem blach dachówkowych należy zamocować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 
następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego 
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na 
niebezpieczeństwo skręcenia arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy 
okapie, co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy 
ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 
pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 
niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 
uniemożliwienia przedostania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 
30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy 
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 30° można 
pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 
wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 
zaprawową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiór podkładu : 
Badanie podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowej 
Wymagania ogólne: 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić: 
al dokumentację techniczną 
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bi zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia 
cl zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku 
budowy: 
al czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych 
bi czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości 
cl czy zostały spełnione warunki wykonania robót - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi -
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia papy termozgrzewalnej .. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-B-03.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie pokrycia 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
1 O. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-6118-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze." 
PN-6118-10249 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie 
techniczne przy odbiorze." 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producenta . 

11. Roboty Tynkarskie CPV (454100004) 
1.Wstęp ( 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich 
1.2.Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą: 

przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynności z tym związane 
tynki gipsowe i cementowo-wapienne ścian, sufitów i ościeży 

1.3.Teren budowy 
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy 
roboty budowlane będą prowadzone w istniejącym budynku 
1.3.2.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
warunkach umowy. roboty budowlane będą prowadzone w budynku będącym w użytkowaniu 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

dokumentacje techniczną 
kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
książka przedmiaru robót 
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zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót remontowych 
1.3.3.0chrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. 

1.3.4.0chrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przep1sow 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska . W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego . Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodni z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
1.4. Określenia podstawowe 

-Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów budowli 
(głównie ścian i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem 

czynników zewnętrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wyglądu 
-Sztablatura- tynk szlachetny, którego zewnętrzna warstwa wykonana jest z gipsu modelowego lub 
mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego 
-Boniowanie- dekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego lub jego naśladownictwo wykonane 
w tynku. 

2.MATERIAŁ Y 
2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

2.2.Stosowane materiały 
-środki gruntujące 

-środki do czyszczenia podłoża 
-Cement Portlandzki 
-Wapno Suchogaszone 
-piasek 
-gotowa zaprawa tynkarska np. KNAUF GOLDBAND ( gipsowa) 
-woda 

3.SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 
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powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich 
-szczotki do czyszczenia podłoża 
-kielnie 
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
-pace 
-pędzle 

-mieszarki mechaniczne 
-mieszadła 

-pojemniki na zaprawę 
-pojemniki na wodę 
-drabiny 
-rusztowania 

4.TRANSPORT 
-Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 

niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
5.ROBOTY BUDOWLANE 

5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

5.2.Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane 

tzw. „stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również 

zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane 
jest przystępowanie do wykonywania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian 
murowanych - około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu robót stanu surowego. Roboty tynkarskie 
należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed bezpośrednim 
działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. 

5.3.Wymagania stawiane podłożom pod tynki 
-Podłoża z istniejącego tynku 
W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest dobra, 
przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu 
lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową 
zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed 
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie 

wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej 
5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim 

5.4.1.Wymagania dotyczące wykonywania tynków 
-Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są 
gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze 
względu na przeznaczenie można podzielić na: 
- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
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- tynki cienkowarstwowe, 
- gładzie. 

Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spo1w1e gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 

mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy 
gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 
kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące 
typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych 
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na 
wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych 
oraz z tworzyw sztucznych. 
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 

mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym 
uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do 
wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy 
szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz 
wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń . 

Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być 
nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa 
gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników 
poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do 
wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach 
cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających gips 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża 
należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze 
przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które 
mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: 
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 
technologicznymi, 
- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 
- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od 
rozdeskowania. Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności 

międzywarstwowej i spowodować odspojenie tynku do podłoża. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi 
redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i 
żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, 
wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. 
mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w 
celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 
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zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko 
alkaiczne.W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, 
należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. W przypadku podłoża w postaci 
ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także spoiny miały 
podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. 
Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować 

środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna 
wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z 
siatki z tworzywa.Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych 
mieszanek określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub 
inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, 
należy ją odpowiednio często mieszać w pojemniku. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich 
mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie mostków adhezyjnych na 
powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy muszą być 

przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do 
określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa 
będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować 
mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma 
konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki 
czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 
minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne 
jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane 
pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie 
można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 
zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano 
i przygotowano podłoże , zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. Jednowarstwowe tynki 
gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane podłoże 
tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, 
ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie 
„szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz 
spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko 
równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne 
jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma 
zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię 
należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu 
zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie 
pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się 
pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają 
dodatkową tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga 
zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową 
warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku 
można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą 
tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o 
grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie 
dociskając materiał do podłoża . Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po 
stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką 
lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą 
warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu 
jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię 

„mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia 
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pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację 

pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt 
szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy 

określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie 
tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na 
powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" 

wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Próbki do badań 
będą z zasady 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. Zarządzający realizacją umowy musi mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej 
woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 
realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

6.2.Kontrola podłoży. 
-Badania podłoża pod tynki gipsowe 
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku 
wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy 

przeprowadzić następujące próby: 
-wycierania - powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. W 
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a 
tynkować po wyschnięciu; 
-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się 
zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka 

antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie 
można zmyć, należy oczyścić mechanicznie - zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 
-skrobania - polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego narzędzia. 

Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie 
pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 
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-zwilżania - podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją 
w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne 

6.3.Kontrola materiałów 
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 
przydatności do użycia . Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu 
budowy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub 
aprobat technicznych 

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 
techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną. 

6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 
-Badanie przyczepności tynku do podłoża 
Materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem , a które budzą pod 
tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy 
ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk 
głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności 

tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. 
-Badania grubości tynków zwykłych 
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 
pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku 
uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1 OOO m2 
wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
-Badania wyglądu powierzchni tynku 
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania 
dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku , sposobu 
wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym 
samym natężeniu , bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące 
wady: 
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 
z podłoża, pleśń itp., 
-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do 
podłoża. 

-Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 
dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek 
obecności niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, 
pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie 
do 5 sztuk na 1 O m2 tynku. Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych 
wynikające z techniki wykonania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są 
niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i 
głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 1 O m2 powierzchni otynkowanej. 
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Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty 
kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe -
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1: 1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości 
prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 
mm. Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza 
się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy 
murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. Sprawdzenie kąta między 

przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolną. Badanie 
polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka 
mierzonego kąta. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
kategorii li-IV nie powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na 
wysokości całego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych 
(cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100. 
-Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni 
otynkowanych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją, np. wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki 
zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach 
narażonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu 
oraz w zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi 
kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 
powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie 
bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 
W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku 
szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub 
wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 

7.0BMIAR ROBÓT 
7.1.0gólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

7.1.1.0gólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. Obmiaru robót 
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie 
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą 
także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i 
podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed 
zakryciem. 

7 .1.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.2.Zasady obmiaru robót tynkarskich 
-Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza 
się w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym. 
-Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg opisanego 
prostokąta lub jego trzech boków w najwęższym przekroju przez największą wysokość. 
-Tynki balkonów, ścian i stropów loggi oblicza się w metrach kwadratowych, z uwzględnieniem 
wymiarów tych elementów w stanie surowym wliczając powierzchnie czoła i bloków balkonów lub 
stropów loggi, jeżeli ich grubość przekracza 30 cm do tynków ścian. Tynki czoła balkonów i ( 
stropów loggi szerokości do 30 cm należy wliczać do powierzchni ościeży. 
-Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w 
rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie. 
-Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nieotynkowane, 
powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1 m2. 
Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich są 

nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się 

powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, 
jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza się 
jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość 
ościeża w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle 
muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. 
-Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się według zewnętrznych wymiarów obrysu 
obramowania. 
-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w metrach kwadratowych. 
-Tynki ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Jeżeli grubość szkieletu nie 
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje się jak jednostronną powierzchnię ścianki. Przy ( 
większej grubości każda stronę ścianki należy normować jak ściankę tynkowaną jednostronnie. 
-Sztablatury płaszczyzn oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturą w 
rozwinięciu. Z powierzchni sztablatur nie potrąca się powierzchni nie pokrytych sztablaturą 

mniejszych niż 0.5 m2, jak również profilów ciągnionych powierzchni do 0.5 m2. 
-Sztablaturę słupów oblicza się w metrach kwadratowych uwzględnieniem powierzchni boków 
gładkich lub profilowanych 
-Sztablaturę pasów ciągnionych, pilastrów, ościeży i belek w stropach kasetonowych i żebrowych 
oblicza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem szerokości pasów i wysokości belek. 
-Sztablaturę powierzchni między belkami stropów oblicza się z uwzględnieniem rozstawu belek. 
Przy rozstawie do 1 m sztablaturę należy normować wg nakładów dla pół w kasetonach o 
powierzchni do 5 m2. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablaturę należy obliczać wg nakładów 
dla sufitów. 
-Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości do 25 cm, usytuowanych pomiędzy dwoma 
profilami ciągnionymi, należy obliczać łącznie z szerokością pasów ciągnionych. Sztablaturę pasów 
nieciągnionych o szerokości od 50 cm należy normować wg nakładów dla pasów nieciągnionych, a 
pasy szersze niż 50 cm wg nakładów dla ścian. 
-Sztablatury profilów ciągnionych, gzymsów, ramp świetlnych zatok i pasów ciągnionych 

profilowanych oblicza się w metrach. Za szerokość obliczeniową przyjmować należy szerokość 
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rozwinięcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za długość - najdłuższą krawędź po 
obciągnięciu. 

-Sztablatury drobnych elementów (wnęki, tła, tablice, ekrany itp.) oblicza się wg faktycznej 
powierzchni sztablatur tych elementów. 

8.0DBIÓR ROBÓT TYNKARSKICH 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi ostatecznemu 
-odbiorowi końcowemu 
8.1.0dbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.1.1.Zasady ogólne 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2.0dbiorowi robót zanikających w pracach tynkarskich podlegają: 
Podłoża: 

- Podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu 
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji. 
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki powinien 
być przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. 
Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem 
inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

8.2.0dbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1.Warunki technicznie odbioru robót tynkarskich 

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja 
powykonawcza określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. 
Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk może być odebrany, jeśli 
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań: 

- wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego 
odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 
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- ocenę wyników badań 
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem 

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

8.4.0dbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru wstępnego . W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości 
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 

9.ROZLICZNIE ROBÓT TYNKARSKICH 
9.1.Sposób płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym , a wykonawcą będzie dokonane: 
-Na podstawie wartości robót określonych po ich wykonaniu (iloczyn ustalonej kosztorysowej ceny 
jednostkowej i faktycznie wykonanych ilości robót 

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują: 
-robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
-koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie 
pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży i innych materiałów, oczyszczenie 
zanieczyszczonych elementów) 
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT) 

1 O.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 

PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy" 
PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie " 
PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze" 
PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe . Wymagania i badania przy odbiorze" 
PN-B-10106: 1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych" 
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze" 
PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i 
suchych mieszanek do tynków szlachetnych" 
PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy" 
PN-B-10109: 1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie" 
PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie" 
PN-B-30041 : 1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany" 
PN-B-30042: 1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" 
PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania" 
PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania" 
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PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu" 
PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw" 
PN-EN 197-1 :2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku" 
PN-EN 459-1 :2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności" 

PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu 
- Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie" 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(DZ.U. nr 92 poz.881) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
10.3. Inne dokumenty i opracowania: 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych" , (Verlag Dashofer, Warszawa 
2004 r.) 

12. Roboty murowe CPV-45262500-6 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru murów z materiałów ceramicznych oraz betonowych 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: Ściany z bloczków 
betonowych, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.2. Cegła kratówka klasy 1 O wg (PN-B 12011 :1997) 
Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Wymiary typ K1 I= 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
Wymiary typ K2 I= 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3

, 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak 
uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.3. Bloczki betonowe 
Bloczki betonowe pełne z betonu zwykłego [ PN-75/B-06250]. 
Bloczki betonowe pełne kl.B15 powinny spełniać wymagania obowiązującej normy 

przedmiotowej. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 1 6 
1 1 7 
1 1,7 5 
cement: 
1 
1 

wapienne hydratyzowane: piasek 
1 6 
1 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 0,3 4 
1 0,5 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 0,3 4 
1 0,5 4,5 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
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wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 

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

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

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

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

5.1. Mury z cegły pełnej 
a) Cegłę pełna należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych. 
b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
d) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
e) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych -

10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla 
spoin pionowych= 5 mm. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
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przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek · 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 3 
- na całej powierzchni 10 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 3 
- na wysokości kondygnacji 6 
- na całej wysokości 20 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 1 2 
- na całej długości 15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
2 

- na 1 m długości 1 
10 

- na całej długości 10 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
do 100 cm szerokość +6,-3 +6,-3 

wysokość +15,-1 +15,-10 
ponad 100 cm 

szerokość +10,-5 +10,-5 
wysokość +15,-10 +15,-10 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych~ 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
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9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

1 O. Przepisy związane 
PN-68/8-10020 
PN-8-12050: 1996 
PN-8-12011:1997 
PN-EN 197-1 :2002 

PN-8-30000: 1990 
PN-88/8-30001 
PN-EN 197-1 :2002 

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wyroby budowlane ceramiczne. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
Cement portlandzki. 
Cement portlandzki z dodatkami. 
Cement Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku . 

PN-97/8-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/8-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/8-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

13. Pokrywanie podłóg i ścian - układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach 
KOD CPV: 45430000 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz 
odbioru robot wykładzinowych i okładzinowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
• pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 

• pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów. Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin 
przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania 
obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentację robot wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 
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• projekt wykonawczy Ueżeli taka potrzeba występuje) , 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. 
(Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072), 
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (IVIP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robot zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
• dokumentacja powykonawcza. 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien 
on uwzględniać: 

• materiały do wykonywania wykładziny i okładziny , 

• lokalizację i warunki użytkowania , 

• rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. 
W projekcie powinny być zawarte: 
·wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw, 
• specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
• sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 
wykończenia , 

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

•zasady konserwacji wykładziny i okładziny . 

Przez dokumentację powykonawczą robot wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wym ienioną wyżej dokumentację robot z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 
wykonywania robot. 

2. Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania robot wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć : 

-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robot wykładzinowych i 
okładzinowych . 

2.1. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach lub aprobatach technicznych ITB . dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.1.1. Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
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• PN-EN 176: 1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E::;3%. Grupa BI. 
• PN-EN 177:1997 - Płytki płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E::;6%. Grupa B Ila. 
• PN-EN 178: 1998 - Płytki płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E::;10%. Grupa B llb. 
• PN-EN 159:1996 - Płytki płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E> 10%. Grupa B Ili. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczegolnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność twardość. 

2.1.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.1.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe , 

- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzi n i okładzi n . 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.1.4. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda 
pitna. 

3. Sprzęt i narzędzia 
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robot wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża , 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbkow 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących , 

•łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. Transport 
4.1. Transport i składowanie materiałów 

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

5. Wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robot podano w ST „Wymagania ogólne" 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone : 

•wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
Przystąpienie do robot wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w 
temperaturach nie niższych niż +5oC i temperatura ta 
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu 
pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.2. Wykonanie wykładziny 
5.2.1. Podłoża pod wykładziny 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a 
na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić : 

• podkłady związane z podłożem - 25 mm 
• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
• podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, 
spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej . Na zewnątrz budynku powierzchni 
dylatowanych poi nie powinna przekraczać 1 O m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 
3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 
maszyny, slupów konstrukcyjnych oraz w styku rożnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe 

informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania 
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji 
projektowej . Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 

zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu 
wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy 
samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie 
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi 
koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.2.2. Wykonanie wykładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały , narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając 

64 

( 



( 

( 

Biuro Inżynierskie P1 
· PROJEKT 

?łró-330 MeŁl/\,o, 1Soguszewo ?5.2 

tel: 500 05?5 4ró3 Nl"P: ?57ró-.23.2-ró7-73 

ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 

Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z rożnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji 
klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja 
(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek 
rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna 
być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 

sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytek. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej 

zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 
mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki 
należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki 

dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek 

układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. 

Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie 
przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 

dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe . Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się 

cokoły„ Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się 
takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie 
wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez 
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są 
nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje 
się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 

wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie 
ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment 
spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na 
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

5.3. Wykonanie okładzin 
5.3.1. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
• ściany betonowe 
·otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
• płyty gipsowo kartonowe. 
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Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między 
elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 

nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk 
powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy 
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych 

ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na 
ostro marki M4-M7. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem 
gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi 
podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty, 
• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 
na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.3.2. Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 

uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składa się z rożnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek 
na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty 
należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję 
klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna 
być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z 
nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek 
rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna 
znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 
przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na 
ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej 
po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się 

dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po 
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ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią 
wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki 

dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są 
powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości . W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 

deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładan ia powierzchni 
krzywych (np. słupow) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 
kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania można 
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej . W przypadku gdy 
krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem . 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej . Dla podniesienia jakości okładziny i 
zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od 
rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robot związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robot oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki , kompozycje klejące , jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi 
posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed przystąpieniem do wykonywania robot wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności 
kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości , 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu , które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 
kierunkach 2- metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1. , wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
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6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności \.vykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robot „zanikających". 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji 
powykonawczej, 
·jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
·prawidłowości przygotowania podłoży, 
·jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
·prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robot i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w mrożnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 2 mm, 
• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem, 
• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm 
• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.4.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki, 
·spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
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• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 
1mi3 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 
mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

6.4.2. Prawidł'owo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 
m, 
• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 
1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

7. Obmiar robót 
7.1. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię slupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej lub wg stanu faktycznego. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu 
są podłoża . Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robot wykładzinowych i 
okładzinowych . W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 
niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i 
określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 
5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża 
za wykonane prawidłowo tj . zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robot 
wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny 
podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża 
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 
naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być 
skute i wykonane ponownie~ Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot 
ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestor (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego 
robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym . Odbiór częściowy 

69 



Biuro Inżynierskie PS PROJEKT 
f?tó-330 MeŁV\;o, 1Sog1Aszewo f52 

teL: soo osg 4tó3 1'-ll"P: f?"J-tó-232-tó"J--"J-3 

robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot jeżeli umowa taką formę 
przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje 
komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej . Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć 
komisji następujące dokumenty: 
• projekt budowlany, 
• projekty wykonawcze 
• dokumentację powykonawczą, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
•dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robot, 
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• protokoły odbioru podłoże, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
·wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z 
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 
wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 

•jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny 
lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych„ 
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokoł 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 wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
9. Podstawa płatności 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 
• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robot w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robot określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
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• rozliczenie w oparciu o wartość robot określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. W 
jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robot i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
nąstępuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robot z kosztami zakupu, 
•wartość pracy sprzętu z narzutami, 
•koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robot pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończen iowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające , oświetlenie 

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno
biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 
stanowisk roboczych. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub 
innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać 

szczegółowo ustalone w umowie. 
1 O. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 159: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E> 10%. 
Grupa B Ili. 
PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. 
Grupa BI. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B li a. 
PN-EN 178: 1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa B li b. 
PN-EN 121 :1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I. 
PN-EN 186-1 :1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A li a. Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A li a. Cz. 2. 
PN-EN 187-1 :1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej %<E<10%. 
Grupa A li b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A li b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A Ili. 
PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarowi sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
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PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej , porowatości 
otwartej , gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej . 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych .. 
PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych zapraw do spoinowania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
•Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady-
1990r. 
•Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny 
i wykładzi ny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004r. 
• Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 r. 

14. ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 
POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 
W GRUNTACH KAT. I-V Kod CPV 45111200 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru 
robót ziemnych 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę stosowaną jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty wykonaniem 
zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje: 
a) wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe 
b) wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe 
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa 

dokumentacja, która 
powinna zawierać: 
- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
-wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu 
itp.). 
1.4.2. Głębokość wykopu - równica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki -wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni -wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki -wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
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1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej ; mają 
wytrzymałość na ściskanie Re ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.9. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
tym obiektem. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona 

wg wzoru: 
pd 

Is=-
pds 

gdzie: 
pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-8-04481 [3], służą-ca do oceny zagęszczen ia gruntu w 
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
1.4.11. Wskaźnik równoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, 
określona wg wzoru: 

gdzie: 

u= d 60 
dlO 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d1 O - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i 
literatury 
technicznej: 
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowan ia w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
- książką obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego , nie-zbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 
- polecenie Inspektora nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacj i robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" punkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
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2.1 . Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymogi normowe i zalecenia projektowe. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy 
stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem 
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

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

2.4 . Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie 
będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione 
przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" punkt 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

74 



( 

f-Jiuro Inżynierskie PS P POJJIEKT 
gfó-330 MeŁVl-o, -isoguszewo g2 

teL: soo osg 463 Nl'P: g;z-0-232-G7-73 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" punkt 4. 
4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu 
ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 

dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST" Wymagania ogólne" punkt 5. 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów 
pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone 
na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. 
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być 
wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 1 O cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i -
3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 1 O cm, 
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno 
różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 1 O cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników 
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 
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5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 . Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontrol i robót podano w ST "Wymagania ogólne" punkt 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonym i w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
· właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
· właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3 
Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań 

i pomiarów 
1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o 
2 Pomiar szerokości dna wykopu długości 3 mi poziomicą 
3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu lub niwelatorem w odstępach co 

ziemnego 20 m 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni wykopu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni Pomiar niwelatorem rzędnych w 

wykopu odstępach co 20 m oraz w 
punktach wątpliwych 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 1 O 
cm. 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niS -3 cm 
lub +1 cm. 

6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta . 

6.3.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp 
Nierówności i;karp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać± 10 cm . 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
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Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 
wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne :zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąski obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie . Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg 
objętości wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót 
ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest możl iwe , należy jak ilość obliczać wg obmiaru 
na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, 
podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a 
górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

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. Będzie utrzymywać to wyposaSenie, 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót , a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach . Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem.Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiąski obmiarów. W 
razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania odbioru robót podano w O ST" Wymagania ogólne" punkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania płatności podano w OST "Wymagania ogólne" punkt 9. 

77 



Biuro Inżynierskie PS P EKT 
S:0-330 MeŁV\,o, B.ogvt.szewo s:2 

teL: 5 00 OS S: 4 03 NIP: S:70-2 32-07-7 3 

9.1. Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
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 

drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapi larności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

10.2.lnne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 

15. Przygotowanie i montaż zbrojenia) Kod 45262300 
1.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do stosowania jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . Znaczy to, iż 

projektant sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacj i zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót , które sa 
niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
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specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa in4ynieryjnego. Roboty, których dotyczy 
Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrola jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje 
szkieletowe, płyty , belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposa4e_niem i obsługa 
obiektów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym 4ebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej napre4en w 
sposób czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
OST Kod CPV 45000000-7. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST Kod CPV 
45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji 4elbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 

zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: AlllN, gatunku 34GS oraz stal klasy AO , gatunku Stos 
2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbi:ojeniowej 
Pręty okrągłe 4ebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o następujących 
parametrach: 
- średnica pręta w mm 5.;..32 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
-wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
-wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
-wydłu4enie (m in) w% 20 
- zginanie do kata 60° brak pęknięć i rys w złączu . 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących 

parametrach: 
- średnica pręta w mm 5,5.;.40 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
-wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
-wydłu4enie (min) w% 22 
- zginanie do kata 180° brak pęknięć i rys w złączu . 
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Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwan. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
maja być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka4dej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 
dwie do ka4dej wiązki) musza znajdować sie następujące informacje: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

2.2. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia nale4y u4ywac wy4arzonego drutu stalowego, tzw. wiazałkowego. 

2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe musza być przymocowane do prętów. 

3. SPRZET 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 3. Sprzęt u4ywany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczna gwarancje i instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać 

wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca 
lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt4. Pręty do zbrojenia powinny być przewo4one odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.1. Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN < 
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektowa. 
5.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farba olejna można opalać lampami 

80 



Biuro Inżynierskie PS PRO.JEKT 
g'0-330 MelV\,o, B,ogusz ewo S'2 

teL: soo osg 4 0 3 N IP: g7 0 -232-0 J--J-3 

benzynowymi lub czyścic preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażona na choćby 
chwilowe działanie słonej wody należy zmyć woda słodka. Stal pokryta Łuszczaca sie rdza i 
zabłocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża sie strumieniem 
ciepłej wody. Możliwe sa równie4 inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza sie prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dop~szczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4. Ciecie prętów zbrojeniowych 
Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy u4yciu mechanicznych noży. 
Dopuszcza sie również ciecie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 
normy PN-S- 10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-111 i A-li lub 5d dla stali A-1. Na zimno na budowie można 
wykonywać odgięcia prętów o średnicy d Q 12 mm. Pręty o średnicy d<><12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów 
konstrukcji, w których zagięciu ulęgają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, 
należy stosować średnice zagięcia równa co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia 

strzemion i prętów monta4owych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze 
haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególna uwagę na ich zewnętrzną stronę . 

Niedopuszczalne sa tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umo41iwiac jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie mo4e ulec zmianie. W konstrukcje mo4na wbudować stal pokryta co najwyżej 
nalotem niełuszczącej sie rdzy. Nie mo4na wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi 
środkami chemicznymi , zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była 

wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i 
powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej : 
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych , 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzy4owania 
prętów należy wiązać drutem wiazałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiazałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, u4ywa sie do łączenia prętów o średnicy do 12 m, 
przy średnicach większych należy stosować drut średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek 
i słupów należy łączyć wszystkie skrzy4owania prętów naro4nych ze strzemionami, a pozostałych 
prętów- na przemian. 

6.KONTROLAJAKOSCIROBÓT 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST l<od CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt<6.l<ontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja 
projektowa oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę nale4y przeprowadzić następujące 
badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1 :1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania na leży pobrać minimum 3 próbki z ka4dego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 
dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia, gięcia i 
rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia 
grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 1 O mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji : ±1 O mm, 
- długość pręta miedzy odgięciami: ±1 O mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable nale4y wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powy4ej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzy4owan na jednym pręcie nie mo4e przekraczać 25% ogólnej ich liczby 
na tym pręcie, 
- różnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7 .1. Jednostka ob miarowa 

Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania nale4nosci przyjmuje sie teoretyczna ilosc (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic pomno4ona 
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali użytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek monta4owych ani drutu wiazałkowego. Nie uwzględnia sie też 

zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
8.1. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu sa: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
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8.2.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa, 
- zgodności z dokumentacja projektowa liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót maja zastosowanie postanowienia zawarte w OST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
- monta4 zbrojenia przy u4yciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja 
projektowa i niniejsza ST, 
- wykonanie badan i pomiarów, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usuniecie 
ich poza teren budowy. 

1 O. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

PN-ISO 6935-1 :1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2: 1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK: 1998 _Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK: 1998/Ap1: 1999 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, 4elbetowe i<spre4one. Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i 4elbetowe_ Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A 1: 1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1: 1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, 4elbetowe i spre4one. Projektowanie. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji, 
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- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
16. Betonowanie konstrukcji CPV-45262300-4 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące IAfYkonania 
związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych . 

1.2. Zakres stosowania SST 

odbioru robót 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji żelbetowych budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających 
na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu 

1.4. Zakres stosowania SST 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 tlm 1AfYkonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
domieszek chemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
1.4.5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym. 
1.4.6. Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia 
wody w MPa, działającego na próbki betonowe. ( 
1.4.7. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbolNY (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo-liczbolNY (np. 830) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ści skanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG- wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 
150 mm, wykonanych konstrukcji żelbetowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.4. Określenia podstawowe 
, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i składowania podano w SST „Wymagania ogólne". 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement-wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
dla betonu klasy 825 - klasa cementu 32,5 NA, Do każdej partii dostarczonego cementu musi 
być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej 
użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem 

cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega następującym badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1 :1996, PN-EN 196-3:1996, 
PN-EN 196- 6:1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Yicata): 
- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 1 O godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
- wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza 
się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się 
rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest 
od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- "1 O dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości 
powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 
frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 
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czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać 
wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-8-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość 

podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być 
większe niż : 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm 
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
- do 0,25 mm-14-19%, 
- do 0,50 mm - 33-48%, 
- do 1,00 mm - 53-76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-806714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0, 1 %, 
- zawartość związków siarki - do 0,2%, 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy PN-8- 06714.26, 
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym : 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-8-06714.15, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-806714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-8-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-8-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, 
gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-8-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg normy PN-8-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-8-32250. Jeżeli wodę 
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu : 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie . 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 

- przyśpieszająco-uplastyczniających . 

2.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 

wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-8-06250, 
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- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% 
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 
grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku 
w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 
kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się 

następująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 
wie (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w 
zależności od klasy betonu są następujące: - 400 kg/m3 - dla betonu klas 825. Przy projektowaniu 
składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałeś na 
ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana 
metodą ciśnieniową wg normy PN-B 06250 nie powinna przekraczać: 
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających , 

- wartości 3,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 
do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN-B- 06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar 
przy pomocy stożka opadowego. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne". Roboty można wykonać 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza 
mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST „Wymagania ogólne". 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
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(tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż : 

- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
5.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego 

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej : 

- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych , 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań . 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań , rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzor 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
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Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 
minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 mod 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 

podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośredni z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s„ po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym , 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R. jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstawały martwe pola. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach 
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w 
przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się 
kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w 
miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 

okruchówbetonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy 
wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu 
zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w 
ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, 
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

89 



Biuro Inżynierskie PS PRO.J 'KT 
gG-330 MeŁV\,o, łSoguszewo g2 

tel: 500 osg 4G3 N IP: g7G-232-G r-73 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż 
po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze 
otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 
najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy 
PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za ( 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu. 
5.6. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i 
uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane 

parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania , 

- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
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Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych Ili lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. Stażowania należy wykonywać zgodnie z 
dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami 
okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w 
konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
dokumentacji projektowej. 

6.KONTROLAJAKOŚCIROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 1 OO zarobów, 
- 1 próbka na 50 m betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki 
pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się 

pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym 
niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B- 06250. Nasiąkliwość zaleca się 
również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu 
należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 
oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek 
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 1 OO mm. Próbki należy 

przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu 
metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 
może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień 
wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 
oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek 
regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 
mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 

jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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6.2. Tolerancja wykonania 
6.2.1. Wymagania ogólne 

- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. 

6.2.2. System odniesienia 
- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211 . 
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy) 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
±1 O mm przy klasie tolerancji N1 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż : 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
6.2.4. Słupy i ściany 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż : ±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w 
stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż : ±15 mm przy klasie tolerancji 
N1, 

6.2.5. Belki i płyty 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno 
być większe niż : 

±1 O mm przy klasie tolerancji N1, 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno 
być większe niż : 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N 1, 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż : 

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

±15 mm przy klasie tolerancji N1 , 

6.2.6. Przekroje 
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru I, przekroju poprzecznego elementu nie powinno 
być większe niż : 

± 0,04 I, lub 1 O mm przy klasie tolerancji N1, 
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż : 

± 0,041, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być 
większe niż: 

-1 O mm przy klasie tolerancji N1, 
6.2.7. Powierzchnie i krawędzie 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
2 m nie powinny być większe niż : 
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7 mm przy klasie tolerancji N1, 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 
być większe niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 
na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż : 

L/1 OO < 20 mm przy klasie tolerancji N 1, 
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe 
niż : 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

6.2.8. Otwory i wkładki 
- Dopuszczalne odchylenia w u·sytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
±1 O mm przy klasie tolerancji N1 ,. 

7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej . Z kubatury nie potrąca 
się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, 
- 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. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne". 
9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia : 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie przerw dylatacyjnych, 
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- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marei<, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

1 O. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne 
projektowanie. 
Materiały . 

PN-B-011 OO Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku . 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 
wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu , zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 
substancji. ( 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły . 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B.06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/1 O Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. 
Wskaźnik kształtu. 
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy 
prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 
mval/dm metodą wersenianową. 
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o
hydroksyrtęciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania 
chloru. 
Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-IS0-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością 

zapewnienie jakości. 
10.2. Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

17. CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ-CPV45233250-6 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru chodników z brukowej kostki betonowej 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
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1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonywaniem następujących nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm: 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa -wymagania 
2.2.1. Wymagania normowe 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest spełnienie wymagań normy PN-EN-1338:2005 „betonowe kostki brukowe. Wymagania i 
metody badań." 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 

- 2 mm, dla kostek o grubości 80 mm, 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Należy stosować kostkę o grubości 60 mm w kolorze szarym 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości± 3 mm, 
- na szerokości± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzyma/ość na ściskanie nie powinna być mniejsza niż 50 MPa dla klasy 50, badana na 5-ciu 
kostkach. 

2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 
wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzyma/ości próbek nie zamrażanych nie 
jest większe niż 20%. 

2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić 
nie więcej niż 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
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2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5". Zaleca się 
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie 
z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, 
mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane 
barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duże, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje 
się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki można stosować 
mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie. Kostki betonowe mona również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.0gólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 5. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.2. Podłoże 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 

projektową. Podłoże powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 
podsypce cementowo piaskowej, 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
piaskowej i 
wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 
·wykonanie podbudowy, 
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· wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków) , 

· przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej, 
· ułożenie kostek z ubiciem, 

· wypełnienie spoin piaskiem 
5.4. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać 

wymaganiom właściwej SST. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przy krawężnikowych powinno być 
zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich SST. 
Krawężniki i obrzeza zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.6. Podsypka 
Do wykonania podsypki nawierzchni stosuje się podsypkę cementowo-piaskową 1 :4. Wymagania 
dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-
96026 [12]. Grubość podsypki powinna wynosić 5 cm po zagęszczeniu. Współczynnik wodno
cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość 
na ściskanie: R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 

Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed 
ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor 
nadzoru może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na 
podsypce piaskowej. Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia. Ułożenie nawierzchni z kostek Warstwa nawierzchni z kostki powinna 
być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się 

stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 
odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

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

przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o 
prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych 
odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na 
palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na 
palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 
wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 
cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się . 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 1 O mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, 
obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. 
połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
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potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 

przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami , szlifierkami z tarczą 
itp .).Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. Ubicie nawierzchni z kostek Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą 
zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie 
wolno ubywać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku 
jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu 
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki cale. Spoiny i 
szczeliny dylatacyjne Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna 
wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych 
zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 450, a 
wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku 
spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 

rozgarniaczami z piórami gumowymi. 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 

6.KONTROLAJAKOŚCIROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca 
powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie . Zaleca się, aby do 
badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej 
ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do 
Robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki 
badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie Robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.7niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.7 niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
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6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny 
przekraczać 8mm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w 
pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych Robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 1 OO m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier . 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie podsypki, 
Zasady ich odbioru są określone w „Wymagania ogólne" pkt 8.2 

8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 
W przypadku wystąpienia wad lub usterek Wykonawca robót powinien usunąć je w terminie 
zaakceptowanym 
przez Inżyniera tak aby nie wstrzymywać postępu prac. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie Robót, 
- przygotowanie podłoża 
- dostarczenie materiałów, 
-wykonanie podsypki, 
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- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
10.1 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego 
10.2 PN-B-06250 Beton zwykły 
10.3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
10.4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 
i ocena zgodności 
10.5 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10.6 BN-80/6775-
03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
10.7 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
10.8 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
pianografem i łatą. 
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BRANŻA SANITARNA 
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45330000 - Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i 
gazowych. 

45320000 - Roboty izolacyjne. 

SST-01 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
1. Wprowadzenie 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej - SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru 

robót związanych z budową wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument stanowiący 

element Projektu Budowlanego. Specyfikacja jest stosowania jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3 Określenia podstawowe 

- Instalacja wodociągowa - 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. 

Woda do spożycia przez ludzi - woda spełniająca wymagania jakościowe określone 

w rozporządzeniu [4]. 

- Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody 

pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda 

z tego ujęcia. 

- Ciśnienie robocze instalacji , Prob (lub Poper) - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 

może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

- Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 

punkcie instalacji. 

- Ciśnienie próbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji , przy którym dokonywane jest badanie 

jej szczelności. 

- Ciśn i enie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzyma/ość elementu instalacji 

w temperaturze odniesienia równej 20°C. 

- Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 

103 



Biuro Inżynierskie PS PRO.JEl<T 
gró-330 MeŁV\,o, isogu.szewo g2 

teL: 500 o s g 463 N IP: gyG-232-G7-73 

równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy 

wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

- Nominalna grubość ścianki rury (en) - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, 

w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

2. Materiały 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy , stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone: 

wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący , że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa , 

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia , 

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowym i, 

wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał 

oświadczenie wskazujące , że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 

z przepisami i obowiązującymi normami. 

zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie 

jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać oświadczenia wymienione wyżej oraz udostępniać je przedstawicielom 

uprawnionych organów. 

2.1. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

104 



( 

Biuro Inżynierskie · S PROJEKT 
gG-330 /v\eŁl/\,o, isog [,(Szewo g2 

teL: 500 osg 4G3 NIP: gy-G-232-fć]--73 

Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych, zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. 
Poz. Oznaczenie Nazwa lub opis materiału Uwagi 

1 2 3 4 
1 PB poi i butylen 
2 PE-X polietylen wysokiej qęstości usieciowany 
3 PP-B kopolimer blokowy polipropylenu 
4 PP-H homopolimer polipropylenu 
5 PP-R kopolimer statystyczny polipropylenu (random) 

warstwy: polietylenu us1ec1owanego, aluminium, 

6 PE-X/A1/PE-HD 
polietylenu wysokiej gęstości (własności techniczne i 
właściwości użytkowe jak dla materiału 

Q) 

wielowarstwowego - nierozdzielnego c 
N 
u warstwy: polietylenu us1ec1owanego, aluminium, ::J 

7 PE-X/A1/PE-X 
'N polietylenu wysokiej gęstości (własności techniczne i en 
o właściwości użytkowe jak dla materiału 
~ wielowarstwoweqo - nierozdzielneqo >. 
!::! warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, 
l aluminium, polietylenu usieciowanego {własności 

8 PP-R/A1/PP-R techniczne i właściwości użytkowe jak dla 
jednorodnego materiału warstwy wewnętrznej z 
ograniczeniem wydłużeń cieplnych warstwą 

aluminium) 
9 PVG-C polichlorek winylu chlorowany 

polichorek winylu niezmiękczony tylko do 
10 PVC-U instalacji 

wody zimnej 
12 - stal wealowa zwykła ocynkowana 
13 - stal odporna na korozję 

metal miedź 
14 Cu-OHP 

inne materiały, jeżeli przewody z nich wykonane 

11 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego - stosowania w budownictwie w instalacjach 
wodociąqowych 

T bi" 2 Z I k a 1ca a ecany za res s osowarna przewo d' t I owme aowyc h . t I w 1ns a aqac h d wo oc1aqowyc h 

Materiał przewodów oraz dla miedzi 
Ciśnienie Instalacja wodociaaowa 

Poz. robocze w 
typ złączy barach wody ciepłej wody zimnej 

1 2 3 4 5 
1 stal węqlowa zwykła ocynkowana L} ·I 

2 stal odporna na korozję L} L} 

3 miedź - złącza lutowane kapilarnie 
Probs; 1 O dnom :5108 dnom :5108 
10< Prob nie stosować 
Prob:5 4 dnom :5108 dnom :5108 

4 miedź - złącza zaciskowe 4< Prob:5 6 dnom :554 dnom :554 
6< Prob:5 1 O dnom :554 

10< Prob 
nie stosować 

nie stosować 
1) Stosowanie przewodów w instalacji powinno odpowiadać kryteriom doboru materiałów na te instalacje na 

podstawie oceny wody 
2) Stosować zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej 

2.2. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do 

instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą 
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być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków 

panujących podczas procesu, tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Powierzchnia 

składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po 

trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej 

spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy 

zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych 

odstępach o 1,50m. 

Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 

drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. 

Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane 

oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że 

składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym 

wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez 

zadaszenie. 

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 dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równ ież naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 
4.1. Transport materiałów 

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. 

Transport i składowanie materiałów (m. in. rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej 

obserwacji właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak, aby 

wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu 

elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Rury w wiązkach muszą być 
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transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 

podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi 

z lin stalowych lub łańcuchów. 

Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika 

widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przewożone środkami transportu elementy powinny być 

zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych 

wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych 

bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego 

( , z magazynu budowy. 

5. Wykonanie robót 
Instalacje wodociągowe powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 

zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno-budowlanych, a także zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy 

wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie 

prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu 

oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

5.1.1.Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w obiekcie 

- 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 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. 
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- Przewody podejść wody zimnej i cieplej 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 . 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie 

z projektem wykonawczym. 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 lub w peszlu) w taki sposób, aby przy wydłużen iach cieplnych: 

• powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy 

zakrywający, 

materiał 

• w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia - siły 

rozrywające połączenia . 

- Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone 

w odległości większej niż O, 1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. 

W przypadku, gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. 

- Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych 

(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 

- Przewody należy prowadzić w sposób umożl iwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

- Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany , 

stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej : 

• dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm, 

• dla przewodów średnicy 32 -7- 50 mm - 5 cm, 

• dla przewodów średnicy 65 -7- 80 mm - 7 cm , 

• dla przewodów średnicy 1 OO mm - 1 O 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 

0,10 m. 

5.1.2. Podpory 

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy trwały montaż przewodu, 
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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 przegrodacl1 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 podano w tablicy 3. 

Tablica 3 
Przewód montowany 

Materiał Średnica nominalna rury Pionow0'1 inaczej 
m m 

1 2 3 4 
DN 10 do DN 20 2,0 1,5 

DN25 2,9 2,2 
DN32 3,4 2,6 

stal węglowa zwykła ocynkowana; DN40 3,9 3,0 
stal odporna na korozję; DN50 4,6 3,5 

DN65 4,9 3,8 
DN80 5,2 4,0 

DN 100 5,9 4,5 
' 1 Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

5.1.3. 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. 

5.1.4. 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. 
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- Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 

• co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

• co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

- Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm 

poniżej tynku na stropie. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje 

ochronne też z tworzywa sztucznego. 

- 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, 

5.1.5. Montaż armatury 

- Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. 

- Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

- Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. 

- Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą mieszkania lub 

lokalu użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 

- Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadza wodę wodociągową 

do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a także pralki 

automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wodociągowej w tych przyborach 

lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny przewodzie doprowadzającym wodę 

wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy, tego samego, typu punktów 

czerpania), należy zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny. 

- Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu instalacyjnej był zgodny 

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

- Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu czasie rozbioru 

wody napływała ona "pod grzybek". 

- Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 

użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć zgodnie z Projektem 

Technicznym. 

- Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji na podejściach 

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 

opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 
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lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 

umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej 

strony. 

Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury 

czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z tablicą 4A lub 48. 

Tablica 4A. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 
Nazwa przyboru Wysokość ustawienia Wysokość górnej krawędzi Wysokość ustawienia: 

armatury czerpalnej nad przedniej ścianki przyboru 
podłogą nad podłogą 

- m m m 
Zlew 0,75+0,95 0,50+0,60 Armatury czerpalnej nad 
Zlewozmywak do pracy 1, 10+1,25 0,85+0,90 górną krawędzią przedniej 
stojącej ścianki przyboru 0,25+0,35 
Zlewozmywak do pracy 1,00+1 , 10 0,75 
siedzącej 

Umywalka 1,00+1 ,15 0,75+0,80 
Umywalka w przedszkolu 0,85+0,95 0,60 

Tablica 48. Wysokość ustawienia armatury ściennej 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia: 

wanna 
armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 
0,10+0, 18 

armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1, 00+ 1 ,50 

główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika licząc od sitka główki natrysku 
natrysk 2, 10+2,20 

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka 
główki 1,80+2,00 
1,80+2,00 

basen do mycia nóg 
armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu do mycia nóg 
0,10+0, 15 

poidełko dla dzieci wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65+0,75 

poidełko dla dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80+0,90 

ciśnieniowy zawór spłukujący osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1, 1 O 

5.1.6. Urządzenie do pomiaru przepływu wody (wodomierz) 

- Miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zużycia wody (wodomierza) powinno 

być suche, o temperaturze wewnętrznej przynajmniej + 4·c, oświetlone, łatwo dostępne , 

o minimalnej wysokości 1,80 m. Jeżeli wodomierz służy do rozliczeń z dostawcą wody, miejsce to 

powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 

- Wodomierz należy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta. 

- Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem 

przepływu wody w przewodzie. 

- Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy , jeżeli instrukcja producenta wodomierza 

nie stanowi inaczej, powinna być równa co najmniej 5 średnicom przewodu przed - i 3 średnicom 
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przewodu za wodomierzem. 

- Jeżeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciążeń (metrologicznej) B-H i A-V, to 

zaleca się jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarczą odczytową w położeniu 

poziomym (odczyt wskazań wodomierza z góry). 

- Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym, armaturę odcinającą przed i za 

wodomierzem oraz wymaganej długości proste odcinki pomiarowe pomiędzy wodomierzem i tą 

armaturą. 

Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, w zestawach wodomierzy 

mieszkaniowych armatury odcinającej za wodomierzem można nie stosować . 

- Obudowa wodomierza mieszkaniowego nie powinna utrudniać bezpośredniego odczytu wskazań 

wodomierza ani możliwości jego wymiany. 

5.1.7. Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej 

- Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi 

wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 

- wody zimnej -w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody, 

- wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody 

o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C. 

- Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi 

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 

regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych) czy nastawy 

termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być przeprowadzone po 

zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 

- Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej także nastawy 

parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 

hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji. 

5.1.8. Izolacja cieplna 

- Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie. 

- Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie 

określonym w projekcie technicznym tej instalacji. 

- Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej przed 

zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie, albo, jeżeli jest to niewystarczające, 

zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym. 

- Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie 

to wynika z projektu technicznego tej instalacji. 

- Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 

robót protokołem odbioru . 
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- 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. 

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. 

- Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

5.1.9. Oznaczanie 

- Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej 

i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi 

w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej . 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

• na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach 

nie będących lokalami użytkowymi, 

• w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach 

użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia 

powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych 

z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

5.1.10. Połączenia 

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

ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1 . 

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 
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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 1 O 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. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przy odbiorze 

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

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 możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji 

dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności 

zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

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 jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas 

płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast 

zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 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. 

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 150 mm) o zakresie 

o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

• O, 1 bar przy zakresie do 1 O bar, 

• 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 

stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 

roszenia. 
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Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 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 1 O barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 

podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 7. Co 

najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 

(różnica temperatury nie powinna przekraczać ±3K) a pogoda nie powinna być słoneczna. Po 

przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną , powinien być sporządzony protokół badania 

określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 

przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle 

należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań . Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.2. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych 

instalacji 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 

przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 

wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości 

wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. 

Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań . 

6.1.3. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 

odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, 

pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały. 

6.1.4. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 

przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN

B-10700. 
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Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań . Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań . 

6.1.5. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji 

wodociągowej 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej polegają na 

sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 

wywołanego przez działającą instalację wodociągową, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla 

badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań . 

6.1.6. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością 

przepływów zwrotnych 

Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnętrzna 

wodociągowa) dokonywane jest z instalacji wodociągowej, niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie 

instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie 

wody wodociągowej przed przepływami zwrotnymi Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia 

obejmują sprawdzenia czy na połączeniu instalacji wodociągowej z inną instalacją zastosowano 

urządzenie zabezpieczające , spełniające wymagania normy PN-B-01706. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokole należy określić termin , w którym instalacja powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 

6.1. 7. Badania armatury przy odbiorze instalacji 

Badania armatury odcinającej , przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 

- szczelność połączeń armatury, 

- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokole należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową , przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

- doboru armatury odci nającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

wykonawczym, 

- szczelność połączeń armatury, 

- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 

- regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacj i. 
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Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokole należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 

6.2. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT - OO „Wymaganie ogólne". 

Jednostką obmiaru jest: mb, sztuka, komplet 

7. Odbiór robót 
Odbiór miedzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie 

instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 

realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 

elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 

przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 

rodzajów robót: 

- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

- 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; w przypadku odcinka instalacji 

w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy. 

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. 

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. 

Odbiór techniczny-częściowy instalacji 

Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, 

do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych 

i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, 

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). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 

jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
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- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 

projekcie, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach m. in. specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć 

protokoły n iezbędnych badań odbiorczych. 

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. 

Odbiór techniczny-końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

- instalację wypłukano, napełn iono wodą i odpowietrzono, 

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 

zapewniającą uzyskanie założonych parametrów czynników: grzejnego i chłodniczego temperatura 

zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne) 

- zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 

ogrzewania/chłodzenia w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 

w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

dokonanymi w czasie budowy), 

- Dziennik Budowy, 

uzupełnieniami 

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami, 

- obmiary powykonawcze, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- protokoły odbiorów technicznych-częściowych, 

- protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
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- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalacje, 

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

- instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy : 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 

-sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w Dzienniku Budowy uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

-sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych , 

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

-sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 

usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 

odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji 

nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 

przyczynami. 

8. Przepisy 
PN-EN ISO 6708: 1998 

PN-ISO 7-1 : 1995 

PN-ISO 228-1 : 1995 

PN-ISO 4064-2+Ad: 1997 

PN-EN 1717 

Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wymagania instalacyjne 

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej 

w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące 

urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym 

[1] Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - „Warunki techniczne wykonania 

i odbioru instalacji wodociągowych" 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690), 
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[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 109/04 poz. 1156). 

[4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718). 

SST-04 WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
1.Wprowadzenie 

1.4 Przedmiot Specyfikacji Technicznej - SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru 

robót związanych z budową wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 

1.5 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument stanowiący 

element Projektu Budowlanego. Specyfikacja jest stosowania jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.6 Określenia podstawowe 

- Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia 

ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 

odbiornika. 

- Instalacja kanalizacyjna ściekowa - instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków bytowo-gospodarczych. 

- Instalacja kanalizacyjna deszczowa - instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków opadowych. 

- Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości. 

- Kanalizacja ciśnieniowa - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek 

ciśnienia wytworzonego przez pompy. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie 

z budynku do zbiornika pompy kanalizacyjnej, z którego przez zespół pompowy 

przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi do umieszczonego wyżej przewodu kanalizacji 

grawitacyjnej. 

- Kanalizacja podciśnieniowa deszczowa - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 

następuje wskutek podciśnienia wytworzonego przez słup wody wypełniający przewody. 

- Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 

powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

- Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

odpływowym. 

- Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
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rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 

podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 

2.Materiały 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone: 

wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji , 

wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa , 

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej , będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowym i, 

wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej , dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem , wydał 

oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 

z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1] , kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie 

jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać oświadczenia wymienione wyżej oraz udostępniać je przedstawicielom 

uprawnionych organów. 

Składowanie materiałów 
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Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do 

instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą 

być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków 

panujących podczas procesu, tak aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki 

plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem , który mógłby uszkodzić tworzywo 

sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe 

w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni 

i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej n iż na 2 m 

wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 

składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki , najlepiej drewniane 

lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,50 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na 

całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 

50 mm i o takiej wysokości , aby kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury 

o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury 

o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej 

niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. 

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć 

przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego , deszczu 

śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używan i a 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 dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 
4.1 Transport materiałów 
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Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport 

i składowanie materiałów (m.in. rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 

właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak, aby wyroby nie 

były poddawane żadnym szkodom. Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio 

przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. n iezbędnych do wykonania robót. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 

rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 

(trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łar'lcuchów. Gdy rury zostały załadowane 

teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki 

należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie 

lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie 

materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia 

dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5.Wykonanie robót 
Instalacje kanalizacyjne powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności : bezpieczeństwa 

konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania , odpowiednich warunków 

higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 

oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy 

wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie 

prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz 

we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących 

warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych 

5.1 Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

5.1.1 Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnej w obiekcie 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym samooczyszczenie rur. 

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. 
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Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie 

z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione 

w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), np. płaszczowej lub 

co najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np. 

tekturą falistą lub w peszlu) w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 

Powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy 

zakrywający. 

materiał 

W połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia siły 

rozrywające połączenia. 

Ponadto: 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający swobodne wydłużenie rurociągów. 

Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 

ścieków. 

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). 

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 

ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 

Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. 

Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 

0,10 m. 

Do zmian kierunku używać kształtek - łuków i kolan. 

Przewody kanalizacyjne w miarę możliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do ścian 

i fundamentów 

Połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za 

pomocą pierścienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20° należy wsunąć 

do kielicha tak, aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła minimum 1 cm. 

Połączenia zgrzewane należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą 

odpowiednich zgrzewarek. 

Połączenia klejone wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, używając tylko kleje opisane 

w niej. 

przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do ich czyszczenia. 

czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie umożliwiające ich łatwą eksploatację. 

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce 

z piasku wysokości 15..;.20 cm. Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub na 

podsypce zagęszczonej zabezpieczającej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 
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5.1.2 Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, 

a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw 

przewodu. 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów instalacji kanalizacyjnej inne wymagania 

dotyczące mocowania wg PN/B-10700 p. 2.2.11 

5.1.3 Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę , 

a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 

znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 

większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też z tworzywa 

sztucznego. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się 

i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 

posiadać kasetę ogniochronną lub być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią 

klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych 

elementów, zgodnie z projektem wykonawczym. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu 

terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności 

i wodoszczelności. 

Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

5.1.4 Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 

użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć zgodnie z projektem 

technicznym. 
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Wysokość zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10700 p.2.4.3 -2.4.6. 

5.1.5 Montaż przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne 

zamknięcia wodne (syfony). Wysokość jego winna gwarantować niemożność wysysania wody 

z syfonu podczas spływania wody z innych przyborów. Wysokości dla różnych przyborów podano 

w załączonej tabeli : 

Rodzaje przyborów Minimalna wysokość syfonu 
Miski ustępowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki , bidety, 
wanny, wpusty piwniczne, pralki 
Wpusty podłoQowe 
Przewody spustowe deszczowe 
Przewody spustowe odwadniające balkony 

Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75+0,80 mod podłogi, 

Zlewy umieszczać na wysokości 0,50+0,60 m nad podłogą, 

50+75mm 

50mm 
100 mm 
50mm 

Zlewozmywaki na ustawiane na szafkach montować na wysokości 0,8+0,90 m nad podłogą, 

Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące , 

Umywalki montowane w szeregu odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 0,30 m, 

Przy montażu przyborów na stelażach należy stosować zasady instrukcji producenta. 

6.Kontrola jakości robót 
6.1 Badania przy odbiorze 

6.1.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

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 możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, 

opuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 

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 jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas 

płukania wszystkie podejścia powinny być całkowicie zaślepione. Po napełnieniu instalacji wodą zimną 

i 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. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 
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6.1.2 Badania armatury przy odbiorze instalacji 

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 

szczelność połączeń armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokole należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 

ponownych badań . 

6.1.3 Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST - OO „Wymaganie ogólne". 

Jednostką obmiaru jest: mb, sztuka, komplet 

7 Odbiór robót 
Odbiór miedzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

- Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie 

instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie 

dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe 

wykonanie elementów tej instalacji. 

- Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 

przez innych pracowników. 

- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 

rodzajów jak wykonanie przej ść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 

otworu, 

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. 

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. 

Odbiór techniczny-cześciowy instalacji 

Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub częsc1 

instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład : przewodów 

zamykanych, kanałach nieprzełazowych, 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). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
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(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

- W ramach odbioru częściowego należy: 

"' Sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 

projekcie. 

E Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonym i 

w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 

uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy. 

11 Przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym . Do protokołu należy załączyć 

protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

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 . 

Odbiór techniczny-końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej, 

• instalację wypłukano, 

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

• zakończono uruchamianie instalacji, 

• zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 

odprowadzenia ścieków w pomieszczeniach obsług iwanych przez instalację. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy), 

• Dziennik Budowy, 

• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 

• obmiary powykonawcze, 

• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

• protokoły odbiorów technicznych-częściowych, 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
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wykonano instalacje, 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbioro,m technicznym, 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

• instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 

instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 

elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 

innymi przyczynami. 

7. Przepisy 
PN-81/B-10700/00 

PN-81/B-10700/01 

PN-84/B-01701 

PN-92/8-01707 

PN-80/C-89205 

PN-80/C-89203 

PN-92/B-10735 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne". 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach. 

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polifchlorku winylu. 

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze." 

[I] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 

poz.690 z późn. zm.), 

[2] „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" wyd. 

SGGiK, 1994 r. 
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SST-05 INSTALACJA OGRZEWCZA 

1 Wprowadzenie 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej - SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru 

robót związanych z budową instalacji ogrzewczej. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument stanowiący 

element Projektu Budowlanego. Specyfikacja jest stosowania jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

2 Materiały 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone: 

wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezp ieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonym i na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną , mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia , 

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Kom isję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowym i, 

wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
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vvykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał 

oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz 

z przepisami i obowiązującymi normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie 

jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać oświadczenia wymienione wyżej oraz udostępniać je przedstawicielom 

uprawnionych organów. 

2.2 Slcładowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. 

3 Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do Robót związanych z instalacją ogrzewczą winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących jakość robót: 

- Piły elektryczne, 

- Spawarka elektryczna wirująca 300A, 

- Zestaw spawalniczy gazowy, 

- Gwintownice do rur, 

- Giętarki do rur, 

- Wiertarki, 

- Rusztowania, 

- Samochód dostawczy do 0,9 t, 

- Ciągnik kołowy 37 kW, 

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 t. 

4 Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 

powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 

wykonania robót Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się 

dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu 

uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5 Wykonanie robót 
Instalacja ogrzewcza powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 
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- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 

zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a także zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej. 

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiana instalacja powinna być 

wykonana przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający 

zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami 

projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych 

6 Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczej w obiekcie 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 

załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach 

załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania 

odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich 

samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym 

powietrzem. 

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 układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 

układane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane 

i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 

1 cm na kondygnację. 

Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 

wynoszącą min. 8 cm (±0,5 cm) - uwzględniając grubość izolacji - przy średnicy pionu nie 

przekraczającej DN 40. Odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być 

taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 
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Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś 

z lewej (dla patrzącego na ścianę) . 

W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od 

strony pomieszczenia. 

Przewody poziome wody grzejnej należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej. 

Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, 

a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy 

przesuw przewodu. 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów instalacji ogrzewczej - wg Warunków 

technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych. 

Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 

a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

rury przewodu: 

• co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

• co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie 

dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany 

powinien być osłonięty tarczką ochronną. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 

być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 

(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie 

z rozwiązaniem szczegółowym. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 

poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie 

gazoszczelności i wodoszczelności. 

Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 

przewodu. 

Montaż armatury 
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Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 

jest zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby l<ierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 

użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 

podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), 

dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura 

spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona 

w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji 

w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie 

powodującego zanieczyszczenia wody. 

Pompy hermetyczne (bezdławnicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów w osi 

rurociągu tak, aby oś silnika była w położeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka 

przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja 

pompy dopuszcza pracę przy pionowym położeniu osi, silnik pompy powinien znajdować się nad 

pompą. 

Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być mocowane do 

wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. 

Podłączenia króćców tłocznych pomp wirowych do rurociągów powinny być wykonywane przy 

użyciu elastycznych łączników amortyzujących. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych 

o mocy silnika < 1 OO W. W przypadku zestawu pomp (w tym bliźniaczych) pracujących cyklicznie 

(przełączanych automatycznie) zaleca się stosowanie łączników amortyzacyjnych także na 

króćcach ssawnych. 

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu zgodnym 

z instrukcją montażu producenta. Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi nie powinny 

być montowane w pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu (siłownik pod zaworem). 

Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody 

zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu wylotów króćców spustowych 

wody z rurociągów węzła, zaworów bezpieczeństwa itp. 

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów 

instalacji 

innych elementów 
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Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 

wykonanych ze stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie 

wykonawczym instalacji. 

Izolacja cieplna 

Przewody instalacji ogrzewczej należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w projekcie. 

Armatura instalacji powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu 

wykonawczego tej instalacji. 

Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 

prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 

robót protokółem odbioru. 

Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 

osłaniającego, powinny być zgodne z projektem. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

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. 

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. 

Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

Oznaczenie 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 

oznaczania podanymi w projekcie wykonawczym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi danej instalacji. 

7 Kontrola jakości robót 
Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

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 możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania 
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nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas 

badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 

próbnego. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub 

źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

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 jest instalacja nie może być przemarznięty. 

Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie 

otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte . Przed napełnieniem wodą instalacji 

wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych 

automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego 

wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów 

stopowych. Zaleca się połączenie , z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, 

umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero 

po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 

Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniaj jednocześnie potrzebę 

zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do 

napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go 

do instalacji (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - tab. 12) Należy od instalacji 

odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po 

dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, 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. 

Instalację lub jej część , która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 

występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 

zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem 

obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy 

instalacji, 

nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi 

z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy 

minimalizacji skutków korozji. 

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 150 mm) 

o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

O, 1 bar przy zakresie do 1 O bar, 

0,2 bar przy zakresie wyższym. 
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Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 

stwierdzenia jej gotowości do tal<iego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 

roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie 

w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie 

instalacji. 

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy 

przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 1 O i 11 Wymagań 

technicznych COBRTI INST AL - zeszyt 6. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 

(różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie powinno występować promieniowanie 

słoneczne. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 

określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 

przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole 

należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić powietrzem nie zawierającym oleju. 

Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji nie powinno przekraczać 3 bar. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 

minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej O, 1 bar. 

Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona 

w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania 

szczelności o nie więcej niż 1 O %. 

Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę 

na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością 

wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek 

wciskanych korków z tworzywa sztucznego). 

W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować 

akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. 

Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie 

co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 

temperatury nie powinna przekraczać 3K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 

Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku 

ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony 

protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, czas trwania 

badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, 

czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która 
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była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić 

termin, w którym instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań . 

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy : 

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła Oeżeli była odłączona), 

- podłączyć naczynie wzbiorcze, 

sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu 

wzbiorczym jest zgodne z dokumentacją, 

- uruchomić pompy obiegowe. 

Następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie 

punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami 

zaprojektowanymi. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 

przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 

wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości 

wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. 

Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokóoe należy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

Badania armatury przy odbiorze instalacji 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 

- szczelność połączeń armatury, 

- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokole należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 

ponownych badań . 

Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji 

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą 

automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania 

miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco 

można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. 
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Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze oznakowania instalacji 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 

odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, 

pompy, armatura przewodowa itp., są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały 

i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-02419. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

Badania odbiorcze poprawności działania 

ogrzewczej 

szczelności na gorąco instalacji 

Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku 

spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować 

usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do 

dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokóle odbioru. Badanie 

działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 

- po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 

- po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie. 

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, 

w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Przed przystąpieniem do badania działan ia szczelności na gorąco , budynek powinien być 

ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 

Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 

połączeń, uszczelnień , dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów, 

Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za 
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pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie 

stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w sposób 

określony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6 oraz powołanych normach 

i rozporządzeniach. 

Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STI - OO ,,Wymaganie ogólne". 

Jednostką obmiaru jest: mb, sztuka, komplet. 

8 Odbiór robót 
Odbiór miedzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie 

instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 

realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie 

elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane 

przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 

robót: 

- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

- 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; w przypadku odcinka instalacji 

w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy 

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. 

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. 

Odbiór techniczny-końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
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- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 

zapewniającą uzyskanie założonych parametrów czynników grzejnego (temperatura zasilenia, 

przepływ, ciśnienie dyspozycyjne) 

- zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 

ogrzewania/chłodzenia w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie 

wymagań w zal<resie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 

Przy odbiorze korkowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

dokonanymi w czasie budowy), 

- dziennik budowy, 

uzupełnieniami 

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami, 

- obmiary powykonawcze, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- protokoły odbiorów technicznych-częściowych, 

- protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalacje, 

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

- instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór 

instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 

elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub 
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Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 

Grzejniki. Ocena zgodności. 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania. 

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody. 

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 

Rury stalowe ze szwem gwintowane 

Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 

Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników. 

Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez 

certyfikatu (Dz. U. Nr 63, poz. 401 ). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690) . 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr47/03, poz. 401). 

SST-04 TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 

1 Wprowadzenie 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej - SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót jakie powinny być stosowane do kotłowni wodnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności 

publicznej i zamieszkania zbiorowego. 
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument stanowiący 

element Projektu Budowlanego. Specyfikacja jest stosowania jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

2. Określenia podstawowe 
- Kotłownia - zespół urządzeń służących do: 

" przekazywania ciepła, 

• przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego, 

„ pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego, 

• ewentualnej rejestracji wymienionych wielkości, 

„ zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem temperatury i ciśnienia. 

- Czynnik grzejny - płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. 

- Instalacja centralnego ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do 

wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 

parametrów (źródło ciepła), doprowadzania czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu oraz 

rozdziału czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w pomieszczeniu. 

- Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 

temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

- Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyższa temperatura czynnika 

grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 

zewnątrz budynku. 

- Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody 

instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 

zewnątrz budynków. 

- Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która 

nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

- Ciśnienie robocze - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia 

czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej 

trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym punkcie instalacji. 

- Ciśnienie spoczynkowe - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 

wodnego przy braku krążenia wody. 

- Urządzenia zabezpieczające - urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego 

przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

- Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ze szczelną elastyczną przeponą oddzielającą 

przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami 

jej temperatury. 

Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym - ciśnienie w przestrzeni gazowej 

·naczynia, przed przyłączeniem go do instalacji ogrzewania wodnego systemu zamkniętego . 
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- Rura wzbiorcza - rura łącząca instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego, z króćcem 

przyłącznym naczynia wzbiorczego przeponowego. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 

w ST- OO „Wymagania ogólne". 

3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - OO „Wymagania ogólne''. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową i SST. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST - OO „Wymagania ogólne''. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych Materiałów oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową i SST. 

2.1. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [1], stosować wyroby budowlane, 

które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone: 

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji [4 i 5], 

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, ( 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 

zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu 

lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem [4], wydał oświadczenie 
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wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami 

i normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie 

jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać oświadczenia oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

2.2. Składowanie materiałów 

Według ST- OO Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-OO „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przystępujący do Robót związanych z technologią kotłowni winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących jakość robót: 

• Piły elektryczne, 

• Spawarka elektryczna wirująca 300A, 

• Zestaw spawalniczy gazowy, 

• Gwintownice do rur, 

• Giętarki do rur, 

• Wiertarki, 

• Rusztowania, 

• Samochód dostawczy do O, 9 t, 

• Ciągnik kołowy 37 kW, 

• Przyczepa skrzyniowa 3,5 t. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-OO „Wymagania ogólne". 

4.1. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 

powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. Przewożone 

środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Kotłownia powinna, zgodnie z art. 5 ust. ustawy [1 ], zapewnić obiektowi 

budowlanemu, w którym go wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 

dotyczących w szczególności: 
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• bezpieczeństwa konstrukcji, 

~ bezpieczeństwa pożarowego, 

„ bezpieczeństwa użytkowania , 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

- Kotłownia powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 

zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [2], 

zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw 

udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej. 

W budynkach istniejących lub ich części , w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie 

użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań tego rozporządzenia 

jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej 

jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży 

Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej 

ekspertyzy. 

- Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1] , kotłownia powinna być wykonana, przy wzięciu pod 

uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej 

prawidłowego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego 

tej kotłowni oraz we właściwym zakresie zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno -

budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych 

w drodze rozporządzeń , zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynków 

mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]) . 

- Kotłownia powinna być wykonana w oparciu o uzgodnioną z rzeczoznawcami ppoż., sanepid oraz 

BHP i zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 

- Materiały i urządzenia stosowane w węzłach ciepłej wody użytkowej i mające z nią kontakt powinny 

posiadać Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do kontaktu z wodą 

pitną. 

- Pomieszczenie kotłowni oraz jego podstawowe wyposażenie powinno odpowiadać wymaganiom 

normy przedmiotowej PN-B-02431-1 . Należy uwzględnić dopuszczalne obciążenia jednostkowe na 

podłogę pomieszczenia kotłowni. W przypadku ich przekroczenia, dokumentacja kotłowni powinna 

uwzględniać szczegółową lokalizację fundamentowania urządzeń (kotłów, zasobników, 

wymienników itp.). 

- Jeżeli występuje możliwość przekroczenia dopuszczalnych obci ążeń na ciągu komunikacyjnym do 

pomieszczenia kotłowni w czasie transportu urządzeń , dokumentacja techniczna powinna podawać 

sposób jego wprowadzenia do pomieszczenia kotłowni. 
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- Gdy transport kotłów, zasobnika wody ciepłej lub innych elementów wyposażenia ze względu ma 

masę lub gabaryty jest niemożlivvy istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, należy przewidzieć 

w przegrodzie zewnętrznej pomieszczenia kotłowni specjalny luk montażowy. 

- Przewody doprowadzające i powrotne czynnika grzejnego do kotłów jak również doprowadzające 

czynnik ogrzewany z kotłów do instalacji ogrzewczych (centralnego ogrzewania, wody ciepłej 

i ciepła technologicznego) powinny być wyposażone w armaturę odcinającą. 

Zaleca się, żeby armatura odcinająca od źródła ciepła i instalacji odbiorczych znajdowała się 

w pomieszczeniu kotłowni. 

- Zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa , przed przekroczeniem dopuszczalnego 

ciśnienia powinno być realizowane w kotłowni zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych PN-8-02414; PN-8-02416; PN-8-02440 przy ich usytuowaniu: 

• w kotłowniach wodnych, przy zabezpieczeniu instalacji odbiorczej naczyniem 

wzbiorczym przeponowym - na wylocie wody ogrzewanej z kotła przed armaturą 

odcinającą. W przypadku kilku kotłów połączonych wspólnym kolektorem, 

wyposażonych indywidualnie w armaturę odcinającą, każdy z kotłów powinien być 

zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa umiejscowionym między armaturą odcinającą 

kocioł, 

• w węzłach ciepłowniczych wody ciepłej zawór bezpieczeństwa powinien być 

usytuowany na dopływie zimnej wody między wymiennikiem (podgrzewaczem) 

i zaworem zwrotnym, 

• w węzłach z zasobnikiem wody ciepłej należy zastosować: 

a) albo drugi zawór bezpieczeństwa za wymiennikiem (podgrzewaczem) wody ciepłej, 

b) albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do pojemności układu wody 

ciepłej, umiejscowione obok zaworu bezpieczeństwa na dopływie wody zimnej między 

podgrzewaczem i zaworem zwrotnym. 

- Nastawa zaworów bezpieczeństwa w kotłowni powinna być o 10% wyższa od ciśnienia roboczego 

przewidzianego dokumentacją techniczną w danym punkcie usytuowania. 

W przypadku zabezpieczenia instalacji i kotła naczyniem wzbiorczym otwartym, rurociągi: 

przelewowy i sygnalizacyjny powinny być odprowadzone nad zlew w pomieszczeniu kotłowni. Nad 

zlew powinny być także odprowadzone przewody odpowietrzające z instalacji centralnego 

ogrzewania odpowietrzanych centralnie. 

Rurociągi spustowe od zaworów bezpieczeństwa oraz od zaworów spustowych należy 

wyprowadzić nad podłogową kratkę ściekową, specjalną studzienkę lub zlew, jeśli jest on 

umiejscowiony poniżej poziomu tych rurociągów. 

- W kotłowni oprócz wyposażenia w odmulniki zgodnie z normą przedmiotową PN-8-02423, na 

każdym odgałęzieniu obiegu grzewczego, na którym znajduje się armatura regulacyjna sterowana 

automatycznie, należy stosować filtry siatkowe o gęstości siatki co najmniej 96 oczek/cm 2 o ile 

DTR zastosowanej armatury regulacyjnej nie wymaga inaczej. 
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- Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń kotłowni wykonane ze stali nieodpornych na 

korozję wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod 

zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne zgodnie 

z normą PN-H-97051 powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości wg normy PN-H-97050. Tak 

przygotowane powierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją przy użyciu materiałów 

malarskich ogólnego zastosowania odpornych na maksymalną temperaturę zabezpieczanych 

powierzchni, zgodną z projektem technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno być 

dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80+120 µm. 

Staranność wykonania powłoki antykorozyjnej powinna odpowiadać 2 klasie staranności 

wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070. 

Rurociągi i urządzenia kotłowni o podwyższonej temperaturze powierzchni oraz rurociągi wody 

zimnej w obrębie węzła powinny być izolowane cieplnie. Izolacja cieplna powinna być zgodna 

z projektem technicznym i odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Izolacją 

cieplną nie należy pokrywać tych fragmentów poszczególnych urządzeń kotłowni, na których 

znajduje się firmowe znakowanie (tabliczka znamionowa), które powinno być czytelne bez 

naruszania izolacji. 

- Kotłownia zasilająca instalację odbiorczą o odporności termicznej mniejszej od maksymalnej 

temperatury, jaka może wystąpić w przypadkach awaryjnych, powinna być wyposażona 

w automatyczny ogranicznik temperatury. Jego zadziałanie powinno w sposób trwały powodować 

odcięcie przepływu czynnika grzejnego do czasu interwencji i usunięcia przyczyny takiego stanu 

przez obsługę kotłowni. 

Kotłownia instalacji ogrzewczej powinna być wyposażona w układ automatycznej regulacji 

temperatury wody zasilającej instalację ogrzewczą w funkcji temperatury zewnętrznej. Konstrukcja 

układu regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z siłownikiem) powinna umożliwiać ręczne ustawienie 

zaworu w dowolnym położeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii. 

- Węzeł ciepłowniczy wody ciepłej powinien być wyposażony w układ automatycznej regulacji 

temperatury ciepłej wody użytkowej (stałowartościowy) . Konstrukcja układu regulacyjnego powinna 

być wyposażona w automatyczną funkcję zwrotną w przypadku zaniku zasilania lub awarii 

(automatyczne zamknięcie zaworu). 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

5.2.1. Zasady montażu rurociągów i podstawowych urządzeń 

Podstawowe urządzenia kotłowni powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu zgodnie 

z dokumentacją techniczną. Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego kotłowni dopuszcza się 

korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń, jeśli wiąże się to z optymalizacją, zwartością, 

likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta 

kotłowni. 

Urządzenia kotłowni powinny być ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów 

poszczególnych urządzeń . 
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- Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji jak kotły, wymienniki ciepła, zawory 

regulacyjne, filtry, odmulniki, zasobniki itp. powinny być montowane w kotłowni z uwzględnieniem 

łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 

- Rurociągi w kotłowni należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie na wspornikach 

umieszczonych w ścianie lub stropie. W przypadku, gdy konstrukcja ściany lub stropu nie pozwala 

na takie obciążenie, rurociągi należy mocować na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali 

profilowej osadzonych w betonowej podłodze pomieszczenia kotłowni. Konstrukcje wsporcze 

powinny zapewniać stałość położenia rurociągów kotłowni. 

- Na wspornikach umieszczonych w ścianach, jeśli konstrukcja ich na to pozwala, lub na 

konstrukcjach wsporczych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze kotłowni należy 

mocować także urządzenia takie, jak: wymienniki ciepła, odmulniki, duże pompy bezdławnicowe 

inne, których masa i wymiary gabarytowe mogą stwarzać trudności z ich montażem 

demontażem jak również mogą powodować nadmierne obciążenie rurociągów, na których są 

zamontowane. Dla zapewnienia prawidłowego działania i zabezpieczenia przed deformacją, 

odpowiednie konstrukcje wsporcze należy także stosować w pobliżu połączeń elastycznych 

elementów czy rurociągów w węźle (kompensatory wydłużeń termicznych, elastyczne amortyzatory 

drgań itp.). 

- Rurociągi w kotłowni powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku najniższego punktu gdzie 

znajduje się armatura spustowa. 

Wszystkie podstawowe urządzenia kotłowni powinny być łączone z rurociągami w sposób 

rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i Wymianę poszczególnych elementów kotłowni bez 

konieczności demontażu innych urządzeń. Dopuszcza się stosowanie armatury odcinającej 

łączonej z rurociągami przez spawanie. 

- Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek 

do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast kształty 

złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-

8-69012. 

- Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych kołnierzy 

wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z żeliwa ciągliwego 

zgodnych z normą PN-EN 10242. 

Elementy rurowe łączące poszczególne urządzenia w obiegach funkcjonalnych wody grzejnej 

i ogrzewanej do instalacji ogrzewczej powinny być wykonywane jako prefabrykaty formowane 

mechanicznie z rur stalowych przewodowych, w których metodą spawania umieszczono wszelkie 

niezbędne odgałęzienia, króćce i kołnierze przyłączne, króćce pomiarowe itp. W obiegach wody 

ciepłej elementy wykonywane w takiej technologii powinny być ocynkowane ogniowo lub 

wykonywane ze stali odpornej na korozję. Jeżeli obiegi wody ciepłej wykonywane są przy użyciu 

ocynkowanych rur stalowych i gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego, należy dążyć do 

stosowania możliwie najmniejszej ilości połączeń gwintowanych. 
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- Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna odpowiadać co 

najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą PN-M-69775. 

- Pompy powinny być montowane między armaturą odcinającą, a w przypadku równoległego 

łączenia pomp, na przewodzie tłocznym między pompą i armaturą odcinającą należy montować 

zawór zwrotny. 

- Pompy hermetyczne (bezdławnicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów w osi 

rurociągu tak, aby oś silnika była w położeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka 

przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować się pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja 

pompy dopuszcza pracę przy pionowym położeniu osi , silnik pompy powinien znajdować się nad 

pompą. 

- Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być mocowane do 

wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. 

- Podłączenia króćców tłocznych pomp wirowych do rurociągów powinny być wykonywane przy 

użyciu elastycznych łączników amortyzujących. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych 

o mocy silnika < 1 OO W. W przypadku zestawu pomp (w tym bliźniaczych) pracujących cyklicznie 

(przełączanych automatycznie) zaleca się stosowanie łączników amortyzacyjnych także na 

króćcach ssawnych. 

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu zgodnym 

z instrukcją montażu producenta. Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi nie powinny być 

montowane w pozycji z siłownikiem skierowanym do dołu (siłownik pod zaworem). 

- Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, 

pod odpowietrznikami automatycznymi, a także w pobliżu wylotów króćców spustowych wody 

z rurociągów kotłowni , zaworów bezpieczeństwa itp. 

5.2.2. Zasady montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych 

- Montaż urządzeń do pomiaru ilości ciepła (ciepłomierzy) , oraz innych urządzeń pomiarowych 

służących do rozliczeń za ciepło i wodę wodociągową zużyte do przygotowania ciepłej wody, 

powinien być zgodny z warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej 

dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu czujników 

termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłącznych 

przed i za urządzeniem pomiarowym przepływu, jeśli takie są wymagane przez producenta 

urządzeń . 

- Pomiar temperatury w kotłowni powinien być prowadzony w następujących punktach: 

• na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego do i z kotłów oraz instalacji ogrzewczych, 

• na zasobnikach wody ciepłej w '!I.i i % wysokości zbiornika, 

• wszędzi e tam gdzie wskutek działania poszczególnych urządzeń kotłowni następuje 

zmiana parametrów temperaturowych. 

- Pomiar ciśnienia (oraz różn icy ciśnienia) w kotłowni powinien być prowadzony w następujących 

punktach: 
150 



( 

Biuro Inżynierskie PS PRO.JE .·T 
g'G-330 MeŁV\,o, B>og uszewo g2 

teL: 5 00 osg 4 G3 NIP: g7G-.23.2-G7-7 3 

„ na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego z kotłów do instalacji odbiorczych, 

„ na króćcach (kolel<torach) ssawnych i tłocznych pomp cyrkulacyjnych, 

• na zasobnikach ciepła, 

• wszędzie tam gdzie następuje funkcjonalna zmiana parametrów ciśnieniowych 

w węźle. 

- Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych kotłowni należy stosować: 

• szklane termometry przemysłowe odpowiadające wymaganiom przedmiotowej normy 

PN-M-53820 w oprawie metalowej wg normy (BN-66/2215-01), 

• termometry bimetaliczne ze skalą kołową i działką elementarną o wartości jednego 

stopnia Celsjusza, 

• termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi 

odpowiadające normom przedmiotowym PN-M-53852 i PN-M-53820. 

- Do pomiaru ciśn ienia w odpowiednich punktach pomiarowych kotłowni należy stosować: 

• ciśnieniomierze wskazówkowe (manometry) o klasie dokładności pomiarów < 1, 5 

odpowiadające normie przedmiotowej PN-M-42304. Ciśnieniomierze powinny być 

wyposażone w armaturę odpowietrzająco-spustową (kurki) zgodną z normą 

przedm iotową PN-M-42303. Króćce przyłączne ciśnieniomierzy w punktach 

pomiarowych o podwyższonej temperaturze powinny być zasyfonowane. 

• elektryczne (elektroniczne) przetworniki ciśnienia. 

- Zaleca się stosowanie mierników różnicy ciśnienia mechanicznych lub elektrycznych w punktach 

pomiarowych, w których parametr ten jest niezbędny, a określany w oparciu o wskazania 

ciśnieniomierzy jak: króćce (kolektory) pomp cyrkulacyjnych, kolektory zasilania instalacji 

odbiorczych itp. 

- W przypadku stosowania centralnych pomiarów temperatury i ciśnienia (także różnicy ciśnienia) -

przy użyciu np. centralnego, stacjonarnego lub przenośnego miernika elektrycznego tych 

parametrów z przełącznikiem odczytu poszczególnych wartości mierzonych - należy oprócz 

pomiarów centralnych stosować stacjonarne termometry i manometry na przewodach wejściowych 

i wyjściowych (do instalacji odbiorczych) kotłowni oraz w punktach redukcji ciśnienia. 

- Ciśnieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilających instalacje ogrzewcze 

oraz za urządzeniami redukcji ciśnienia (za każdym reduktorem) powinny mieć na skali oznaczoną 

czerwoną kreską wartość dopuszczalnego ciśnienia w tym punkcie pomiarowym. 

5.2.3. Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 

a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

- W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

- Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 
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• co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

• co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

- Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm 

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki 

i około najmniej 1 cm pon iżej tynku na stropie. 

- Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę , umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się 

i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających . 

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 

być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 

(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie 

z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścian ie budynku poniżej poziomu 

terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności 

i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 

technicznym. 

Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie 

z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

- Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego 

przewodu. 

5.2.4. Montaż armatury 

- Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (c i śnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. 

- Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

- Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działan ia , powinna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsług i i konserwacji. 

- Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody był zgodny 

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

- Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 

użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć , zgodnie z projektem 

technicznym. 

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych 

elementów 

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych elementów 

kotłowni wykonanych ze stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony 

w projekcie technicznym kotłowni. 

5.2.6. Izolacja cieplna 
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- Przewody w kotłowni powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji 

cieplnej przewodów, jeżeli z projektu technicznego wynika wymaganie nie izolowania określonych 

przewodów. 

Armatura w kotłowni powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to Vl.tynika 

z projektu technicznego. 

- Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 

szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 

robót protokółem odbioru. 

- Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 

osłaniającego , powinny być zgodne z projektem technicznym. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 

uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

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. 

- Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie się ognia. 

5.2.7. Oznaczanie 

- Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej 

i wykonaniu izolacji cieplnej , należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi 

w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi kotłowni. 

- Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach . 

- Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem 

i obsługą tych elementów instalacji. 

5.2.8. Regulacja kotłowni 

- Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu , płukaniu 

i badaniu szczelności kotłowni w stanie zimnym. 

- Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 

hydraulicznych w projekcie technicznym kotłowni. 

6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-OO „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 

w kosztorysowaniu m.in.: 

- długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 
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- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników, 

- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy, 

- całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy 

badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru technicznego Robót podano w ST-OO „Wymagania 

ogólne". 

7.1. Odbiór techniczny- częściowy kotłowni 

Odbiór techniczny - częściowy kotłowni obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urządzenia, 

których badania nie mogą być wykonane przy odbiorze technicznym - końcowym (tzw. prace 

zanikające). 

- Odbiór techniczny - częściowy kotłowni należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 

wykonywane przez innych pracowników. 

- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 

rodzajów robót: 

• wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 

otworu, 

• wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów -

wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 

• wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna 

i ścian, osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie. 

Po dokonaniu odbioru technicznego częściowego kotłowni należy sporządzić 

protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 

prawidłowego wykonania. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca oraz zakres 

robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich 

przydatności do prawidłowego wykonania kotłowni, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 

dokonać odbioru technicznego - częściowego kotłowni. 

7.2. Odbiór techniczny- końcowy kotłowni 

- Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe w kotłown.i , łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej, 

• instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 

• zakończono uruchamianie kotłowni obejmujące w szczególności regulację montażową 
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oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła zapewniało 

uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, 

przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

• dokonano ruchu próbnego kotłowni. 

- Przy odbiorze technicznym 

dokumenty: 

końcowym kotłowni należy przedstawić następujące 

• projekt techniczny powykonawczy kotłowni (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

• dziennik budowy, 

• potwierdzenie zgodności wykonania kotłowni z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami, 

• obmiary powykonawcze, 

• protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, 

z których wykonano kotłownię , 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego, 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

• instrukcję obsługi kotłowni. 

- W ramach odbioru końcowego należy : 

• sprawdzić czy kotłownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym, 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej kotłowni z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa , 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

• uruchomić instalację kotłowni, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem kotłowni do użytkowania 

lub protokolarnym stwierdzeniem braku jej przygotowania do użytkowania, wraz 

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru technicznego - końcowego 

warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 

nie powinien zawierać postanowień 

protokolarnym stwierdzeniem braku 

przygotowania kotłowni do użytkowania , po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 

przeprowadzić ponowny jej odbiór. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy 

w czasie pomiędzy odbiorami elementy kotłowni nie u legły destrukcji spowodowanej korozją, 

zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
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8. BADANIA ODBIORCZE I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI 
Ogólne wymagania dotyczące badań odbiorczych Robót podano w ST-OO „Wymagania 

ogólne". 

Badania odbiorcze kotłowni powinny przebiegać wg PN-B-2431-1 oraz przez analogię zgodnie 

z normą PN-B-02423 uwzględniającą podział na badania przy odbiorach częściowych oraz przy 

odbiorze końcowym. 

Metodyka niektórych badań odbiorczych określonych przedmiotową normą PN-B-02423, 

a które nie zostały w niej sprecyzowane: 

Badania szczelności kotłowni w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniętych 

i zaślepionych głównych zaworach odcinających kocioł oraz od instalacji odbiorczych zasilanych 

przez kotłownię. 

- Badania szczelności kotłowni w stanie zimnym należy przeprowadzać oddzielnie dla każdego 

wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadku, gdy dwa obiegi funkcjonalne oddzielone są od 

siebie urządzeniami o dopuszczalnej różnicy ciśnienia mniejszej niż ciśnienie próbne, badanie 

szczelności należy przeprowadzić dla tych obiegów jednocześnie tak, aby dopuszczalna różnica 

ciśnienia dla tych urządzeń nie została przekroczona. 

- Po stronie czynnika ogrzewanego zasilającego instalacje odbiorcze, próba szczelności na zimno 

powinna być przeprowadzona przy ciśnieniu próbnym wymaganym dla tych instalacji. 

- Jeżeli w układach kotłowni zamontowane są urządzenia, których ciśnienie robocze odpowiada 

ciśnieniu roboczemu w określonym układzie kotłowni, natomiast obliczeniowe ciśnienie próbne dla 

tych urządzeń jest niższe, na czas badania ich szczelności urządzenia te powinny być odcięte od 

badanego obiegu. Jeżeli nie ma możliwości odcięcia tych urządzeń na czas badania szczelności, 

należy badanie to przeprowadzić dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego najsłabszemu 

urządzeniu w układzie, lecz nie niższego niż 1,25 ciśnienia roboczego tego obiegu kotłowego. 

- Badanie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa należy przeprowadzić poprzez powolny wzrost 

ciśnienia wody powyżej wartości dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania 

i obserwację manometru związanego z badanym zaworem. Zadziałanie zaworu bezpieczeństwa 

powinno nastąpić z chwilą przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o 10%. 

Badania w stanie gorącym oraz w czasie ruchu próbnego: 

- Badania zgodności przepływu czynnika grzejnego przez poszczególne obiegi funkcjonalne kotłowni 

powinny być przeprowadzone przy wykorzystaniu zaworów równoważących. Pomiary takie należy 

powtórzyć dla całej kotłowni po uruchomieniu wszystkich obiegów funkcjonalnych. 

- Badania wymienników ciepła w czasie trwania ruchu próbnego powinny obejmować kontrolę i 

rejestrację temperatury czynnika grzejnego ogrzewanego wpływającego 

i opuszczającego wymienniki w poszczególnych układach funkcjonalnych przy ustalonym 

nominalnym przepływie czynnika grzejnego i ogrzewanego. Wyniki tych pomiarów powinny być 

porównane z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepła. W przypadku baterii wymienników 

łączonych równolegle, celem określenia obciążeń cieplnych poszczególnych wymienników pomiary 
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temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego należy wykonać dla całej baterii oraz dla 

poszczególnych wymienników wchodzących w jej skład. W przypadku braku opomiarowania w tym 

zakresie każdego wymiennika, pomiary te powinny być wykonywane na króćcach przyłącznych 

wymienników przy użyciu przenośnych mierników temperatury z czujnikami przylgowymi. 

Badania sprawności działania urządzeń zabezpieczających powinny obejmować: 

- Badanie zachowania nastaw zaworów bezpieczeństwa poprzez spowodowanie wzrostu ciśnienia w 

poszczególnych obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na manometrze ciśnienia przy 

którym nastąpiło zadziałanie zaworu. Zawory bezpieczeństwa powinny zachować nastawę 

dokonaną na zimno. 

- Kontrolę działania zabezpieczeń termicznych instalacji o ograniczonej odporności termicznej 

poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego wychodzącego 

do instalacji odbiorczej powyżej temperatury nastawy 

i obserwację zadziałania oraz utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego. 

- Badania szczelności w stanie gorącym należy prowadzić przez obserwację wszystkich połączeń w 

trakcie ogrzewania i ochładzania poszczególnych obiegów kotłowych. 

Badanie działania urządzeń regulacji automatycznej i recznej powinny obejmować: 

- Badanie regulatorów różnicy ciśnienia poprzez odczyt ciśnienia na manometrach zainstalowanych 

w pobliżu króćców czujnikowych regulatorów i porównanie wyników badań z wartością wymaganą 

w projekcie technicznym. Dopuszczalna odchyłka od wartości zadanych nie powinna przekraczać 

deklarowanej przez producenta dokładności regulacji. Do badań tych należy używać manometrów 

o klasie pomiarowej < 1,0 lub manometrów różnicowych o takiej klasie pomiarowej i odpowiednim 

zakresie pomiarowym. 

- Badanie działania urządzeń automatycznej regulacji węzła wody ciepłej (temperatury ciepłej wody) 

powinno być wykonane przez odczyty i rejestrację w określonym przedziale czasowym temperatury 

wyjściowej wody ciepłej do instalacji odbiorczej. Odczyty 

i rejestrację należy przeprowadzić zarówno przy braku rozbiorów wody ciepłej jak i przy czynnych 

punktach poboru ciepłej wody. Ocena wyników badania powinna uwzględniać utrzymywanie 

temperatury wody ciepłej na poziomie nastawy podczas braku jej rozbioru jak też amplitudę wahań 

temperatury wody ciepłej w zależności od wielkości rozbiorów statystycznych. 

- Badanie działania urządzeń automatycznej regulacji instalacji ogrzewczej powinno być wykonane 

przez cykliczny odczyt i rejestrację parametrów temperaturowych czynnika zasilającego instalacje 

odbiorcze. Ocena wyników badania powinna uwzględniać zgodność wyników badań z nastawą 

regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego do instalacji odbiorczych 

w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego. 

- Zaleca się wykonywanie badania i oceny działania automatycznej regulacji kotłowni 

w oparciu o rejestrację ciągłą parametrów temperaturowych będących miernikiem skuteczności 
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działania regulacji węzła przez okres 12-;-24h w czasie ruchu próbnego. Zapisy tych parametrów 

powinny być załącznikiem do protokółu badań odbiorczych kotłowni. 

- Badanie działania regulacji ręcznej węzła polega na kontroli ręcznego zamknięcia , otwarcia lub 

stałej nastawy w dowolnym położeniu zaworów regulacyjnych z siłownikami elektrycznymi 

wyposażonymi w taką funkcję wykorzystywaną w przypadkach awaryjnych. 

- Do końcowego protokołu odbioru kotłowni powinny być załączone: 

- wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych na zimno wraz z ich oceną, 

- wyniki wszystkich badań odbiorczych na gorąco oraz w czasie ruchu próbnego wraz z ich oceną, 

- potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1333: 1998 .. . Elementy rurociągów. Definicja i dobór. 

PN-EN 10242:1999+A1 :2002 ... Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 

PN-EN ISO 1127: 1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy 

na jednostkę długości. 

PN-EN ISO 6708:1998 

PN-ISO 6761 :1996 .. ... 

PN-90/8-01421 . 

PN-90/8-01430 . 

PN-91/8-02413 

PN-8-02414: 1999 

PN-91/8-02420 

PN-8-02421 :2000 

PN-EN 1443:2000 

PN-76/8-02440 . 

PN-C-04601: 1985 

PN-C-04607: 1993 

PN-90/E-05030/00 

PN-89/H-02650 . 

PN-H-74200:1998 ... 

PN-79/H-74244 . 

PN-70/N-01270.01 

PN-70/N-01270.03 . 

Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego). 

Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 

Ciepłownictwo. Terminologia. 

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. Wymagania. 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania. 

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

Ogrzewnictwo ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Kominy. Wymagania ogólne. 

Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej . Wymagania. 

Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody 

dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych 

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 

Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. 

Wymagania i badania. 

Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników. 
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Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 
90°. 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 póz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 

[2] 

[3] 

[4] 

poz. 718). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, 

Nr 33/03 poz. 270). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 

836). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71 ). 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz. U. Nr 113/98 poz. 728). 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906). 

[7] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych . Seria wydawnicza: 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Kod CPV: 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45317000-2 Inne instalacje elekt1yczne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji elektrycznych 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1. 1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych remontu świetlicy wiejskiej oraz 
części wspólnych budynku świetlicy w Jasiewie 
Szczegółowy zakres prac w/w przedmiaru robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Żródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do ich zatwierdzenia przez 
Zamawiającego . 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
brakiem zapłaty. 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontrol i przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów. 

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

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z 
ofertą wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. · 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy 
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego . Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dobór środków 
transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 
własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach 
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do budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Instalacje wewnętrzne 
5.1.1. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Elementy instalacji elektrycznych należy zabudować w miejscach wskazanych w dokumentacji 
technicznej. 

5.1.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.1.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

5.1.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 

przed uszkodzeniami. 
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 
należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

5.1.5. Wykucie otworów i bruzd 

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia . 
Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu 
jakichkolwiek innych instalacji. 
W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę. 
Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w zależności od potrzeb. 
Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać 
o zachowaniu wszelkich zasad BHP. 
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w 
danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych" pomieszczeniach należy 
zabezpieczyć folia malarską wszystkie miejsca przy powyższych robotach. 

5.1.6. Układanie przewodów i kabli 

Przewody i kable układane w rurkach 

Układanie rur 
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Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu . 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez: 
- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
- wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
- wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać -swobodne wciąganie przewodów. 

Wciąganie przewodów i kabli 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do 
tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

Przewody i kable mocowane na uchwytach 

Układanie przewodów i kabli: 
- bezpośrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk, 
- bezpośrednio w tynku (przewody płaskie) 
- na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
- na korytkach i drabinkach kablowych, 
- w listwach PCW. 
- w kanałach kablowych, 
Łączenie przewodów i kabli wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

Układanie przewodów i kabli na uchwytach 

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 
uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 
jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany 
przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów i kabli pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod 
przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 
aparatach za pomocą dławików. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymagać bedzie: 

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, ułożenie na konstrukcjach wsporczych 
na uprzednio przygotowanym podłożu, ułożenie przewodów i kabli w korytku wraz z założeniem 
pokryw. 
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~konanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie : 

- zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do 
podłoża , ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy. 

5.1.7. Montaż osprzętu 

Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie. 
Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za 
pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

Montaż puszek instalacyjnych 

- wyciąć otwór w ścianie, 
- umieścić puszkę w otworze, 
- włożyć zaczepy i dociągnąć śruby, 

Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu do puszki mocuje 
się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz puszki znajduje się uchwyt do 
taśmy . 

Montaż osprzetu instalacyjnego 

W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej wymieniony osprzęt w uprzednio 
zainstalowanych puszkach końcowych p/t. 

Montaż opraw oświetleniowych 

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w 
metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą 
kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw 
oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych . 

5.1.8. Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach ochronnych z PCV 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach , 
szachtach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone 
ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach , stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach np. kształtowniki , korytka itp. 

5.1.9. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
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Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 
oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika 
i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych 
wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
- Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń . 

Połączenia te należy wykonać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

5.1.10. Montaż rozdzielnic 

Rozdzielnice należy mocować na uprzednio przygotowanym podłożu. Przed ustawieniem urządzenia 
w miejscu oznaczyć punkty osadzenia kołków rozporowych, następnie wywiercić otwory, założyć kołki ( 
i umocować urządzenie. Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do 
konstrukcji lub osadzić w uprzednio wykonanej wnęce. Po zamocowaniu urządzenia należy: 
- wyposażyć w elementy zgodnie z projektem 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
- i mechanicznych, sprawdzić stabilność, wypoziomowanie, itp. 

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu; należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych 
elementów rozdzielnic, 

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych po ich ustawieniu 
należy wykonać stosowne połączenia pomiędzy poszczególnymi zestawami, 

5.1.11. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemiania 

Zakres robót obejmuje: 
- przemieszczenie w strefie montażowej, 
- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z 
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, 
- przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, 
- wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
- ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach 

- osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z 
zabetonowaniem, 
- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu instalacji odgromowej, 
- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej ; 

5.1.12. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać 
instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego 
(główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie 
dostępnych) i nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku. Do głównej szyny 
uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., sprowadzając je do 
wspólnego punktu. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, 
należy stosować iskierniki. 
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Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem 
instalacji piorunochronnej . 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacja projektowa, 
- poprawności montażu, 

Należy wykonać następujące badania i pomiary: 
- rezystancji izolacji ułożonego okablowania, 
- rezystancji uziemienia, 
- skuteczności zerowania, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST OO.OO. „Cześć ogólna". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 

Montaż instalacji elektrycznych musi być zakończony. Roboty budowlane i wykończeniowe w 
pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje muszą być zakończone. Urządzenia 
technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany. 

8.2. Wymagane dokumenty 

- Projekt budowlany (techniczny) z naniesionymi uzgodnionymi zmianami (lub dokumentacja 
powykonawcza), 
- Dziennik budowy, 
- Atesty i zaświadczenia, 
- Protokół odbiorów częściowych ile roboty im podlegają, 

- Protokoły odbioru urządzeń. 

8.3. Procedura odbioru 

- Powyższe dokumenty powinny być przygotowane i dostarczone do komisji dokonującej odbioru 
instalacji 

- Przeprowadzenie odbioru tj. czynności, które należy wykonać podczas procedury odbioru są 
następujące: 

o Sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą 
zamontowanych 

elementów i urządzeń (sprawdzenie np. tabliczek znamionowych, numerów fabrycznych itd.). 

8.4. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

, - protokoły przeprowadzonych badan szczelności całości instalacji, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawce materiałów, 
- inwentaryzacja powykonawcza w razie zmian w czasie realizacji, 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli 
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe . Typowe wymagania i badania 
PN-IEC 60364-1 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania 
podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 
PN-IEC 60364-4-41 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa . Odłączanie izolacyjne połączenie 
PN-IEC 60364-4-47: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa . Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne, środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. 

Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 
PN-IEC 60364-5-51 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia 

elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 
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PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
PN-IEC 60364-6-61 :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie 
odbiorcze 
PN-I EC 60364-7-701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wanna lub/i 
basen natryskowy 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. Znamionowe napięcia probiercze 
izolacji. 
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